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Anotace 
Práce se zabývá využitím termické analýzy při tavení litin v laboratorních a 

v provozních podmínkách. V první části práce jsou v laboratorních podmínkách termickou 

analýzou hodnoceny rozdílné typy vsázek. Pro hodnocení je nastaven tepelný režim 

tavení litiny s výdrží na teplotě přehřátí. Z křivky tuhnutí a její první derivace je určen 

parametr metalurgické kvality. Hodnocení rozdílných typů litin je prováděno z hlediska 

sklonu k šedému, nebo k bílému tuhnutí na klínové zkoušce, hodnocení metalografických 

struktur, počtu eutektických buněk a měření soustředné staženiny na navrženém 

zkušebním odlitku. Teploty odečtené z křivky ochlazování jsou využity pro výpočet 

objemových změn průběhu krystalizace. V provozních podmínkách slévárny odstředivě 

litých válců pro teplé válcovací tratě je na základě termické analýzy prováděna 

metalurgická příprava litiny určené pro pracovní vrstvu válce. Je navržena metodika 

metalurgické přípravy litiny a hodnocení křivky ochlazování dle hodnot první derivace. Na 

základě výsledků termické analýzy je ještě před odpichem provedena metalurgická 

úprava taveniny přidáním grafitotvorných nebo karbidotvorných prvků a opět provedena 

termická analýza. Z odlitku válce je pak odebrán vzorek pro hodnocení plošného obsahu 

grafitu a tvrdosti po hloubce pracovní vrstvy. 

Termická analýza je vhodným prostředkem pro hodnocení metalurgické kvality litiny, 

predikci metalografických, mechanických a slévárenských vlastností litin - metalurgické 

kvality litin, za předpokladu vhodně zvolených hodnotících kritérii a slévárenských 

zkoušek. 

Klíčová slova 
Termická analýza, metalurgická kvalita, parametr metalurgické kvality, predikce 

grafitu, litina s lupínkovým grafitem, ICDP litina, plošné množství grafitu. 

Annotation 
The thesis is focused on the iron melting in laboratory and production and its 

thermal analysis. In the first chapter we do the thermal analysis and compare different 

types of charges in the laboratory. There is the specific thermal regime for the iron melting 

based on the preserving of the overheating temperature applied for the comparison. The 

metallurgical quality parameter is obtained from the first derivation of the cooling curve. 

The classification of different types of iron is based on the results of the chill test (white or 

gray type of solidification), comparison of metallographical structures, number of eutectic 

cells and the measurement of concentric shrinkage in the proposed test cast. The thermal 
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curve of cooling helps to calculate volume changes in the crystallization stage. The 

metallurgical preparation of the iron for the working layer of the rolls in the production of 

ironworks specialized on spun cast rolls for hot strip mill is based on the thermal analysis. 

There is a new methodology for metallurgical preparation of iron and new classification of 

cooling curve based on first derivation applied in the production. The results of thermal 

analysis are applied and there are metallurgical changes of melting before the tapping by 

addition of graphite or carbide elements. Then the thermal analysis is applied again. The 

probe from casting of the rolls serves for analysis of graphite amount and the hardness in 

the level of working layer.  

We consider this type of thermal analysis as a suitable tool for the classification of 

metallurgical quality of iron. We should also apply this method for the prediction of 

metallographical, mechanical and foundries attributes of cast iron, but it is necessary to 

establish suitable parameters of evaluation. 

Key words 
Thermal analysis, metallurgical quality, metallurgical quality parameters, prediction 

of graphite, cast iron, ICDP material, the quantity of graphite. 
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1. Úvod a cíle 
Slévárenská výroba zastává významné místo ve strojírenském průmyslu. Jak 

ukazují roční výkazy od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, byla vlastní produkce 

tekutého kovu v roce 2005 cca 777 tis. tun, v roce 2006 829 tis. tun slitiny železa. Z tohoto 

množství je asi 78 % odlitků z litiny, jak uvádí [1]. Z této statistiky vyplývá vysoké 

zastoupení litin ve strojírenské výrobě, zejména pak v oblasti slévárenské technologie.  

Pro stabilně kvalitní slévárenskou výrobu je kromě zvládnutí technologického 

procesu důležité zvládnout proces metalurgický. Tavení grafitických litin je doprovázeno 

fyzikálněchemickými ději, které mají zásadní vliv na výslednou kvalitu taveniny, na 

chemické složení, na mechanické vlastnosti, tedy na celkovou jakost odlitku. 

Je známo, že i v procesu výroby, který je dlouhodobě zvládnut a kontrolován, 

dochází k vadám v odlitcích, jako jsou řediny, staženiny, trhliny, praskliny aj [2]. 

Z metalurgického pohledu bývá původcem těchto vad např. změna počtu zárodků 

v tavenině, obsah plynů v tavenině, nečistoty apod. [3]. Z těchto důvodů se domnívám, že 

je nedostačující analyzovat odlitek jen v tuhém stavu, ale rovněž je nutné provádět 

analýzy taveniny během tavicího procesu. Jednou z progresivních metod kontroly 

tekutého kovu je termická analýza, tedy záznam křivky ochlazování a její následná 

analýza s využitím její první derivace, kterou lze přesně stanovit začátek, konec a průběh 

sledované části krystalizace při ochlazování. Termická analýza je doplněna 

technologickými zkouškami pro popsání, interpretaci dějů při tuhnutí, resp. tvaru 

ochlazovací křivky. 

Cílem práce je návrh metodiky hodnocení a predikce metalurgické kvality litin 

s využitím termické analýzy. Navržená metodika byla ověřena v laboratorních 

podmínkách a následně aplikována v provozních podmínkách sléváren. Je definovaná 

metalurgická kvalita litiny jako popisný pojem komplexních slévárenských vlastností. 

V práci jsou použity nejčastěji používané metody kontroly jakosti tekutého kovu. 

Obsahuje teoretickou část týkající se grafitických litin, popis metodiky experimentu, 

záznamy naměřených hodnot, grafické zpracování, metalografické rozbory a zhodnocení 

výsledků. 
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2. Teoretická část 
Litiny jsou slitiny železa s uhlíkem, který tvoří ve struktuře eutektikum, přísadovými 

prvky, jako jsou křemík, mangan, fosfor, síra a další. Protože v grafitických litinách se 

vždy vyskytuje určitý obsah Si, lze rovnovážné diagramy popisovat potrojným diagramem 

Fe-C-Si pro určité obsahy Si [4]. Obsah uhlíku je vyšší než jeho mezní rozpustnost 

v austenitu při eutektické teplotě. Litiny mohou krystalizovat v metastabilní soustavě, kdy 

se vylučuje vysokouhlíková fáze ve formě cementitu, nebo v soustavě stabilní, potom je 

vysokouhlíková fáze ve formě grafitu. Krystalizace litin je závislá na chemickém složení, 

metalurgickém zpracování taveniny, rychlosti ochlazování, které má přímou souvislost 

s ovlivněním struktury a tím i s mechanickými hodnotami [5]. Ovlivněný diagram Fe-C 

přísadovým prvkem Si je na obrázek č. 1. Vliv Si je dokumentován rovnicemi (1,2,3) [6]. 

 

)(%33,026,4' SiCC ⋅−=          (1) 

)(%17,011.2' SiCE ⋅−=          (2) 

)(%7,61153' SiTE ⋅+=          (3) 

 
Obrázek č. 1.  Rovnovážný diagram metastabilní soustavy Fe – Fe3C  a stabilní soustavy Fe–C 

doplněný o vliv Si. 
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Z důvodů vyloučení rozdílných forem uhlíku nelze litiny charakterizovat jen 

chemickým složením, ale musí se přihlížet k dalším podmínkám, které jsou rozhodující 

pro konečnou strukturu litiny [7]. Proto je nutné pohlédnout na základní principy 

krystalizace litin, tedy na nukleaci primárního austenitu a na nukleaci grafitické fáze, která 

může být svou vlastní tzv. primární fází či součástí eutektika. 

2.1. Kinetika fázových přeměn 
Kinetika fázových přeměn se zabývá studiem podmínek rozhodujících o rychlosti 

přechodu z méně stabilního do stabilnějšího stavu. Termodynamickou analýzou lze 

vytvořit závěr, je-li je stav stabilní, či nestabilní. Mezi nestabilním a stabilním stavem 

existuj jisté energetické bloky, které se musí při přechodu z nestabilního do stabilního 

stavu překonat. Znázornění této situace je na obrázku č. 2, kde množství energetického 

bloku je charakterizováno hodnotou volné entalpie ∆*Gα->β [8,9]. 

 
Obrázek č. 2.  Energetický blok mezi stabilním a nestabilním stavem. 

2.2. Nukleace zárodků 
Fázová přeměna se uskutečňuje dvěma základními pochody, vznikem zárodků nové 

fáze – nukleací a růstem. Nukleace zárodků se v čistých kovech popisuje fluktuací 

energie, jež umožní vznik oblastí atomů v matečné fázi, kdy jejich vzájemné uspořádání je 

totožné s uspořádáním nové fáze. V roztocích je vznik zárodků navíc podmíněn 

množstvím výskytu, kdy nejen uspořádání, ale také koncentrace musí být shodná či se 

blížit k nové fázi. Růst je charakterizován uložením atomů na povrch zárodků nové fáze, 
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při kterém se uplatňuje řada elementárních dějů, transport atomů mateční fází, přechod 

hranicí mezifáze, transport atomů v nové fázi. Tyto elementární děje jsou závislé na 

tepelném pohybů atomů. Jedná se o tepelně aktivované děje [8,9]. 

2.3. Homogenní nukleace 
Homogenní nukleace je charakterizována vznikem oblastí atomů, kdy jejich 

prostorové uspořádání odpovídá nové fázi β vně matečné fáze α. Při této homogenní 

nukleaci změna volné entalpie ∆G spojená s vytvořením zárodků podléhá těmto 

podmínkám [8,9]: 

a) rozdílu volných entalpii mezi novou β a matečnou fázi α tj. βα →∆ VG  

b) volné energii mezifázového povrchu α-β úměrná povrchovému napětí σ 

c) potenciální energii vyplývající z rozdílu měrných objemů obou fází vα a vβ 

d) stupni koherence, tj. zachování kontinuity atomárních rovin mezi matečnou a 

novou fází. 

2.4. Heterogenní nukleace 
Zárodky vznikají zejména na rozhraní matečné fáze s povrchy cizích těles, jako jsou 

povrch dutiny formy, kokily, ale také hranice zrn, dislokace při fázových přeměnách 

v tuhém stavu, které působí jako základní deska pro nukleaci krystalů, na vměstcích 

(oxidy i nekovové vměstky), aniž by vzniklo nutné přechlazení. Proto při fázových 

přeměnách je homogenní nukleace zárodků spíš výjimečný jev a uplatňuje se děj 

heterogenní nukleace [8,9]. Aby se vměstek mohl stát krystalizačním zárodkem, musí 

splňovat tyto podmínky [10]: 

⋅ musí mít příbuznou krystalickou mřížku 

⋅ vměstek musí být smáčen taveninou. 

2.5. Krystalizace austenitu 
Austenit je tuhý roztok uhlíku v železe γ s max. rozpustností 2,08 % C [11], kovová 

strukturní složka nenarušená grafitem se nazývá primární austenit. Obsah primárního 

austenitu závisí na obsahu uhlíku, resp. na množství uhlíku vyloučeného v eutektiku. 

Nepatrným podchlazením pod rovnovážnou teplotou likvidu dochází k aktivaci zárodků 

austenitu, vznikají první dendrity austenitu. Vlivem rozdílné rozpustnosti uhlíku v austenitu 

a v tavenině je koncentrace uhlíku v krystalech železa γ nižší než v tavenině a na rozhraní 

těchto fází (austenit – tavenina) vzniká rozdílná koncentrace, kterou difúze již nestačí 

vyrovnat. Před čelem krystalizační fronty vzniká lokální zvýšení koncentrace uhlíku, který 
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se při nižších teplotách vyloučí ve formě volného uhlíku - grafitu, nebo vázaného uhlíku – 

cementitu. Vlivy primárního tuhnutí na například mechanické vlastnosti litiny jsou velké a 

mohou dokonce převyšovat vlivy provázející vznik utváření grafitu [12]. 

2.6. Krystalizace eutektika 
V rovnovážném diagramu Fe-C začíná při teplotě 1153 °C krystalizovat eutektikum. 

Tato teplota je nazývána eutektickou teplotou. Pro metastabilní soustavu je tato teplota 

1147 °C. Vylučuje se eutektická fáze. Nastanou-li podmínky pro stabilní tuhnutí soustavy 

Fe–C vyloučí se uhlík ve volné formě (grafitu), jedná se o litinu lupínkovým grafitem 

tzv. šedá litina. V opačném případě, tedy nastanou-li podmínky pro metastabilní tuhnutí, 

uhlíková fáze se vyloučí ve formě vázané Fe3C, cementitu, jedná se o tzv. bílou litinu. 

Rozdíl těchto dvou typů vyloučení eutektika, resp. rozdíl teplot z diagramu Fe–C při 

tuhnutí je znázorněn na obrázku č. 3. Za určitých podmínek krystalizace koexistují obě 

formy vysokouhlíkové fáze současně [13]. 

 
Obrázek č. 3.  Oblast eutektické přeměny. Rozdíl mezi eutektickými teplotami stabilní a 

metastabilní soustavy TS, TM. 

2.7. Grafitizace litin 
Grafitizace je proces vylučování (tvorby) grafitu při tuhnutí, chladnutí nebo při 

tepelném zpracování grafitických litin. Ve stabilní soustavě Fe-C se uhlík vylučuje 

v širokém pásmu teplot, do teploty likvidu až pod teplotu eutektoidní [14].  

První fáze grafitizace primární, grafit se vyloučí přímo z taveniny, eutektický, grafit 

se vyloučí při tuhnutí v oblastech eutektika, sekundární, 

grafit se vylučuje z přesyceného roztoku austenitu. 
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Druhá fáze grafitizace- eutektoidní, vylučující se grafit při eutektoidní přeměně 

austenitu, při primárním chladnutí, při tepelném zpracování. 

Množství grafitu v litině se zjišťuje chemickou nebo metalografickou analýzou. U 

metalografického určování množství grafitu se podle fotografií struktury zjišťují plošné 

podíly grafitu a převádějí se na objemové či hmotnostní [15]. 

Na obrázku č. 4 jsou schematicky znázorněny křivky chladnutí metastabilního 

tuhnutí – oblast eutektické teploty je bez prodlevy, vylučuje se cementit. Na obrázku č. 5 

jsou schematicky znázorněny křivky stabilního tuhnutí, v oblasti eutektické teploty dochází 

k prodlevě, při níž dochází k podchlazení, vlivem grafitizace dochází k rekalescenci a 

následnému tuhnutí [13]. 

 
Obrázek č. 4.  Křivka ochlazování metastabilního tuhnutí litin. 

 

 
Obrázek č. 5.  Křivka ochlazování stabilního tuhnutí litin. 
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2.8. Vliv chemického složení na krystalizaci litin 
Tato část je věnována prvkům, které v malém či velkém množství mohou ovlivnit 

pozitivně či negativně vlastnosti litin. Tyto prvky mohou být přidávány buď záměrně anebo 

mohou být obsaženy ve vsázkových surovinách jako stopové. Přehled vyskytujících se 

prvků, jejich zdroj výskytu, množství a účinek je uveden v následující tabulce č. 1 [16]. 

 

Prvek Zdroj výskytu Běžná 
hladina 

[%] 

Účinek na litiny 

Antimon 

Sb 

Ocelový šrot, smaltový 
šrot, ložiskové výstelky, 
záměrné přídavky, 

do 0,02 Silně podporuje karbid a perlit, brání tvorbě kuličkového grafitu při 
nepřítomnosti kovů vzácných zemin. 

Arsen 

As 

Surové železo, ocelový 
šrot 

do 0,05 Silně podporuje perlit a karbidy, podporuje vznik kuličkového 
grafitu. 

Barium 

Ba 

Očkovadlo obsahující 
barium 

do 0,003 Zvyšuje nukleaci grafitu a snižuje odeznívání očkovacího efektu, 
snižuji sklon k zákalce a podporuje grafitizaci. 

Bismut 

Bi 

Záměrně přidaný, 
nátěry forem 

výjimečně 
více než 
0,01 

Podporuje zákalku a nežádoucí tvary grafitu, zvyšuje počet 
grafitových kuliček u LKG, které obsahují prvky kovů vzácných 
zemin (Cer), potlačuje makovou strukturu u LKG. 

Bor 

B 

Smaltový ocel. odpad, 
přidaný jako FeB 

do 0,01 Obsah 0,001 podporuje karbidy zejména u LKG., 0,002 % B 
zlepšuje tepelné zpracování temperovaných litin 

Cer 

Ce 

Velké množství v Mg 
slitinách nebo přidáním 
mischmetalu 

do 0,02 Nepoužívá se u LLG, potlačuje škodlivé prvky v LKG, zlepšuje 
nodularitui grafitu, stabilizuje karbidy a jejich segregaci. 

Cín 

Sn 

Vojenský materiál, 
bronzy, pocínovaný 
ocel. šrot, přídavek cínu 

do 0,15 Silně podporuje perlit, zvyšuje pevnost cca 0,08%, zvyšuje 
křehkost LKG, nemá další škodlivé účinky, 

Dusík 

A 

Koks, nauhličovadla, 
jádrová pojiva, ocelový 
šrot, přídavek FeMn s 
obsahem dusíku, 

do 0,015 Shluky lupínkového grafitu podporuje perlit, zvyšuje pevnost, 
vysoká hladina zapříčiňuje trhliny silných částí, může být 
neutralizován pomocí Al, Ti a Zr, v LKG má malý účinek, 

Fosfor 

P 

Surová železa a šrot s 
vysokým obsahem 
fosforu, přidání FeS 

do 0,1 Zvyšuje CE, zlepšuje zabíhavost, vytváří fosfidické eutektikum, 
nad 0,05% škodí v LLG, při obsahu nad 0,04 % můře způsobovat 
řediny 

Hliník 

Al 

Hliníkem uklidněná 
ocel, šrot očkovadla, 
feroslitiny, slitiny 
lehkých kovů, přidání Al 

do 0,03 0,005% Al podporuje výskyt vodíkových bodlin v tenkých stěnách, 
neutralizuje dusík, podporuje tvorbu vměstků cca 0,08% škodí 
tvorbě kuličkového grafitu, může být neutralizován Ce, silně 
stabilizuje grafit. 

Hořčík 

Mg 

Přidáván hořčíkovou 
předslitinou, 

0,03-0,08 Podporuje vznik kuličkového grafitu v LKG, stabilizuje karbidy v 
LKG, v LLG se neužívá, 

Chrom 

Cr 

Slitinové oceli, 
chromové plechy, 
některá surová železa, 
ferochrom 

do 0,03 Podporuje zákalku a perlit, zvyšuje pevnost, při 0,05% vytváří 
segregované karbidy v LKG 
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Kobalt 

Co 

Nástrojová ocel do 0,02 Nevyznačuje se žádnými účinky v litinách. 

Křemík 

Si 

FeSi slitiny, ocelový 
šrot, ocelová železa, 

0,8-4,0 Podporuje grafitizaci, snižuje zákalku, stabilizuje perlit,  

Mangan 

Mn 

Surové železo, ocelový 
šrot přidáním FeMn 

0,2-0,1 Neutralizuje síru vazbou na MnS, podporuje formování perlitu, 
podporuje vznik segregovaných karbidů v LKG, podporuje vznik 
bublin při vysokých obsazích spojených s vysokými obsahy síry,  

Měď 

Cu 

Měděný drát, slitiny 
mědi, ocel. odpad, 
záměrné přidávání Cu 

do 0,5 Podporuje perlit, zvyšuje pevnost, potlačuje tvorbu feritiu LKG, 
nemá škodlivé účinky, 

Molybden 

Mo 

Rafinovaný surová 
železa, slitinové oceli, 
FeMo 

do 0,1 Středně podporuje tvorbu perlitu, zvyšuje pevnost, může 
podporovat staženiny a karbidy,  

Nikl 

Ni 

Niklové plechy, ocelový 
šrot, rafinovaná železa, 
NiMg slitiny, 

do 0,5 Malá množství nemají velký význam, grafitizační účinek mají až 
velká množství. 

Olovo 

Pb 

Staré nátěry, glazura, 
rychlořezné oceli,  

do 0,005 Zapříčiňuje nežádoucí strukturu grafitu u LLG a při obsahu cca 
0,004%snižuje pevnost, podporuje perlit a karbidy,   

Síra 

S 

Koks, nauhličovadla, 
surová železa, ocel. 
šrot, přidání sulfidů 
železa 

do 0,15 

(LLG) 

Velmi škodlivá pro strukturu a vlastnosti, když není v rovnováze s 
Mn, u LLG zvyšuje potřebu očkovadel, zvyšuje potřebu Mg u LKG, 
u LKG má být pod 0,3% 

Stroncium 

Sr 

Očkovadla s přídavkem 
stroncia 

do 0,003 Zvyšuje počet zárodků pro grafit, silně snižuje sklon k zákalce u 
LLG,  

Telur 

Te 

Netříděná měď, nátěry 
forem, vzorky pro 
stanovení křivek 
chladnutí, 

do 0,003 Silně podporuje karbidy, zapříčiňuje nežádoucí tvary grafitu, 
účinek je pozorován i při nižších obsazích než 0,0003%, účinek v 
LKG, snižuje kombinaci Mg a Ce  

Titan 

Ti 

Některá surová železa, 
některé malty a nátěry, 
přidán Ti nebo FeTi vrat 
z litiny s červíčkovým 
grafitem, 

do 0,1 Neutralizuje dusík v LLG, podporuje společně s Al vodíkové 
bodliny, podporuje výskyt podchlazeného grafitu u LLG, potlačuje 
tvar kuličkového grafitu u litiny s červíčkovým grafitem  

Vanad 

V 

Ocelový odpad, 
nástrojová ocel, některá 
surová železa, FeV, 

do 0,1 Podporuje zákalku, čistí kuličkový grafit, výrazně zvyšuje pevnost, 

Vápník 

Ca 

Feroslitiny, 
nodularizační slitiny, 
očkovadla 

do 0,01 Podporuje tvorbu grafitových kuliček, podporuje vznik zárodků pro 
tvorbu grafitu, snižuje sklon k zákalce a podporuje grafitizaci. 

Vodík 

H 

Rozklad vlhkosti, 
formovací materiál, 
vlhké přísady. 

- Tvorba podpovrchových bodlin, mírně podporuje zákalku, 
podporuje obrácenou zákalku v případě, že je nedostatek 
manganu k vázání síry, podporuje hrubý grafit, 

Wolfram 

W 

Rychlořezné nástrojové 
oceli,  

do 0,05 Zřídka se objeví významné množství, středně podporuje perlit, 

Tabulka č. 1.  Přehled vyskytujících se prvků, jejich zdroj výskytu, množství a účinek v litinách. 
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2.9. Ovlivnění šířky krystalizačního pásma 
Grafitotvorné prvky rozšiřují krystalizační pásmo a naopak prvky karbidotvorné toto 

pásmo zužují. Grafitotvorné prvky jsou např. Si, Ni, Cu a karbidotvorné prvky jsou např. 

Cr, V, Ti jak je uvedeno v předchozí kapitole tabulka č. 1. Znázornění vlivu přísadových 

prvků na šířku krystalizačního pásma je na obrázku č. 6. Vliv přísadových prvků je 

spojován s vlivem na aktivitu uhlíku v tavenině [17]. Nasycenost uhlíku v roztaveném 

železe v závislosti na teplotě je vyjádřen rovnicí (4): 

 

TC 31053,2649,0% −⋅+=          (4) 

kde: %C obsah uhlíku [%] 

T  teplota [K] 

Pomocí koeficientu aktivity fC pro danou teplotu a obsah C je možno určit aktivitu C 

 

[ ] [ ]2%0026,094,8%0581,0158log C
T

C
T

fC ⋅++⋅+=      (5) 

kde  T  teplota v [K] 

 %C obsah uhlíku [%] 

Bude-li aktivita C>1 v soustavě Fe-C, bude se uhlík vylučovat ve formě grafitu. 

Aktivita C ac bude pak 

 

[ ]Cfa CC %⋅=           (6) 

Vliv třetího prvku na změnu aktivity aC se vypočítá pomocí interakčních koeficientů 
x

C
x
C re , . 

 
Obrázek č. 6.  Vliv přísadových prvků na změnu eutektické teploty TS a TM. 
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Vliv těchto prvků lze rozdělit, jak je již zmiňováno výše, na dvě skupiny, 

karbidotvorné, které zvyšují rozpustnost C a snižují jeho aktivitu, a grafitotvorné, které 

naopak snižují rozpustnost C a zvyšují jeho aktivitu. 

Tak jak se mění aktivita C, mění se také jeho koncentrace v roztoku, vliv dalších 

prvků v roztavené litině je popsán rovnicí (7): 

 

xmC x ⋅=            (7) 

kde Cx změna rozpustnosti C [%] 

 m koeficient působnosti prvku x na aktivitu C tabulka č. 2 

 x koncentrace prvku x [%] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka č. 2.  Hodnoty koeficientu m při koncentraci daného prvku x. 

 

Jak je uvedeno v [12] lze určit obsah C v eutektiku podle vztahu (8). 

( )∑
=

⋅−=
n

i
iiC xmC

1

%26,4 .         (8) 

kde 4,26 je rozpustnost uhlíku v soustavě Fe-C [18]. 

 

Na základě analyticky zjištěného C se vypočítá tzv. stupeň eutektičnosti SC dle 

vztahu (9): 

)14,0063,0027,0074,022,040,033,031,0(26,4 TiCrMnCuAlSPSi
C

C
CS

C
C

+++−−−−−
=

==
 (9) 

Tímto stupněm se dají rozdělit litiny do tří skupin: 

 je-li SC >1, pak je litina nadeutektická 

Prvek m 

S -0,40 

P -0,33 

Si -0,31 

Al -0,22 

Cu -0,074 

Mn +0,027 

Cr +0,063 

Ti +0,14 
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 je-li SC>1, pak je litina podeutektická 

 je-li SC=1, pak se jedná o litinu eutektickou. 

Další způsob, jak hodnotit litinu z pohledu polohy v diagramu Fe-C, je tzv. uhlíkový 

ekvivalent Cekv, který stanovujeme ze vztahu (10) dle [14]: 

∑ ⋅+= %)( iiekv xmCC         (10) 

kde C je analyticky zjištěné množství uhlíku [%] 

 mi je koeficient působnosti prvku x na aktivitu C 

 xi je koncentrace prvku [%] 

Tento uhlíkový ekvivalent Cekv koresponduje se stupněm eutektičnosti SC. 

2.10. Objemové změny litin 
 Objemové změny, probíhající při přechodu taveniny ze stavu tekutého do stavu 

tuhého, změní svoje hodnoty, které jsou závislé na teplotě. Za výchozí hodnoty 

objemových změn čistého železa v závislosti na teplotě se považují hodnoty stanovené na 

základě použití RTG metod příslušné parametry mřížek, jak je uvedeno v [19,20,21]. Tyto 

hodnoty mají fyzikální význam a jsou uvedeny v následující tabulce č. 3. 

Teplota 
[OC] 

Měrný specifický 
objem v [cm3.g -1] 

Fázová přeměna Fáze změny 
měrného objemu 

1600 - 1536 0,14400 – 0,14230   

S1 1536 - 1394 0,13725 – 0,13590 δ 

1394 0,13590 – 0,13503  

1394 - 910 0,13503 – 0,13070 γ ∆S 

910 0,13070 – 0,13210  N 

910 – 20 0,13210 – 0,12698 α S2 

Tabulka č. 3.  Hodnoty změn měrného objemu při tuhnutí čistého železa. 
 

Výpočet celkové objemové změny měrného objemu čistého železa ∆ν v intervalu 

tekutá fáze – tuhá fáze je proveden podle následné rovnice (11) [22]: 

82,11100
1600

201600 =⋅
−

=∆
v

vv
ν  [%]       (11) 

Pro určení velikosti nálitku a eliminování objemových vad odlitků jsou významné 

objemové změny probíhající od teploty počátku tuhnutí ve formě TP do teploty likvidu TL. U 

čistého železa je změna objemu tekuté fáze ∆νL popsána rovnicí (12): 

18,1100.
14400,0

14230,014400,0100
1600

15361600 =
−

=⋅
−

=∆
v

vv
vL  [%]   (12) 
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K tomuto smrštění se musí přičíst hodnota náhlého smrštění ∆νn při konstantní 

teplotě vyvolané změnou velikosti krystalické mřížky – rovnice (13): 

55,3
14230,0

13725,014230,0100
1536

,
15361536 =

−
=⋅

−
=∆

v
vv

vn  [%]    (13)  

 

Pro výpočty uvedené v [22] je hodnota tohoto náhlého smrštění pro slitiny Fe 

v intervalu 3 – 3,5 %. Ovlivnění tuhnutí železa z hlediska změn měrného objemu vlivem 

přísad, především C a Si νC,Si, uvádí vztah (14) [22], přičemž rozlišujeme uhlík na uhlík 

volný (ve formě grafitu) a uhlík vázaný (ve formě Fe3C). Hodnoty obsahu volného CG a 

vázaného CVAZ uhlíku jsou určeny na základě výpočtů dle vztahů (15,16) [22]. 

 

SiCC VAZGtSic %001089,0%000478,0%003142,0, ⋅⋅+⋅+=νν  [m3.kg-1]  (14) 

)(%17,011,2 SiCVAZ ⋅−=   [%]      (15) 

VAZANALG CCC −=    [%]      (16) 

kde νt měrný objem čistého železa při teplotě t [m3.kg-1]. 

CVAZ obsah uhlíku vázaného ve formě Fe3C [%] 

%Si obsah křemíku [%] 

CG obsah volného uhlíku ve formě grafitu [%] 

CANAL obsah celkového uhlíku [%] 

 

Výsledná objemová změna νOZ se pak vypočítá jako součet primárního smrštění S1 

probíhajícího v rozmezí teplot teplota zalití – teplota likvidu, objemové změny ∆S 

probíhající mezi teplotou likvidu a eutektickou teplotou, nárůstu N při eutektické teplotě a 

sekundárního smrštění S2 probíhajícího od teploty eutektické do teploty solidu – rovnice 

(17): 

 

21 SNSSOZ ++∆+=ν   [%]      (17) 

 

Pomocí uvedených vztahů a teploty počátku tuhnutí TP lze sledovat vliv teploty TP 

na výslednou změnu měrného objemu, který je dále pak uveden na konkrétních 

případech. 
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Jak bylo uvedeno, měrný objem čistého železa nabývá uvedených hodnot 

(tabulka č. 3) a průběh objemových změn je uveden na obrázku č. 7. Změny hodnot 

měrného objemu jsou dány přechodem z fází δ → γ → α, tedy mřížkovými změnami.  
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Obrázek č. 7.  Změna měrného objemu čistého Fe v závislosti na teplotě. 

 

U čistého Fe je celková změna měrného objemu v rozmezí teplot 1600 – 20 °C 

11,8%. Tento interval teplot lze rozdělit na tuhnutí a chladnutí. Změna měrného objemu 

v intervalu tuhnutí, tedy od 1600 °C, do teploty 1536 °C je 3,5%. Tato změna souvisí 

s pohybem atomů z volného do těsného uspořádání, tedy z teploty přehřátí do teploty 

likvidu TL.[22]. Průběh změn velikosti měrného objemu litin je ovlivněn chemickým 

složením a způsobem tuhnutí. Množství a způsob vyloučení uhlíku ovlivňují: 

• obsahu uhlíku 

• způsobu vyloučení – vázaný (cementit) metastabilní tuhnutí, volný (grafit) 

stabilní tuhnutí 

Dalším prvkem, kterým ovlivňuje objemové změny, je křemík Si zejména proto, že 

podporuje vylučování uhlíku ve formě grafitu. Vliv těchto prvků je dle [22] podle rovnice 

(16). Na obrázku č. 8 je uveden příklad průběhu objemových změn šedé litiny 

s lupínkovým grafitem s obsahem uhlíku 3 %, SC = 0,71. Výpočtem je zjištěná hodnota 

primárního smrštění od zvolené počáteční teploty tuhnutí TP = 1400 °C do teploty likvidu 

TL = 1289 °C odečtenou z diagramu Fe – C:  

934100
1481,0

1408,01481,0
1 ,S =⋅

−
=    [%]    (18). 
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Po tomto smrštění S1 následuje smrštění ∆S mezi teplotou likvidu TL a teplotou 

eutektika TE, které závisí na stupni eutektičnosti SC a sekundárním smrštění S2 mezi 

teplotou eutektika TE teplotou tuhnutí TS. Teplota solidu se pohybuje v rozmezí 1050 – 

1110 °C, pro tento případ je uvažována TS=1090 °C. Při eutektické teplotě dochází 

k vylučování uhlíku ve formě grafitu, tím dochází k nárůstu měrného objemu tzv. grafitické 

expanzí. Velikost nárůstu je určena jako rozdíl mezi analyticky stanoveným uhlíkem, pro 

daný případ zvoleného obsahu 3 %, a uhlíkem rozpuštěným v austenitu při eutektické 

teplotě [23,24]. Eutektické teplotě 1153 °C odpovídá obsah vázaného uhlíku v austenitu 

2,11 % dle diagramu Fe-C obr. 1. Obsah volného grafitu lze pak vypočíst jako rozdíl 

celkového obsahu uhlíku a uhlíku vázaného. 

 

89,011,23 =−=−= VázCelkG CCC     [%]   (19) 

tomuto odpovídá objemový nárůst: 

99,1100
1406,0

1378,01406,0
=⋅

−
=N     [%]   (20) 

UHLÍK 3 %

0,1481

0,1401 0,1406

0,1378 0,1408

0,1452

0,1300

0,1400

0,1500

0,1600

1060 1160 1260 1360 1460

Teplota [°C]

v[
cm

3 .g
-1

]

UHLÍK 3 %

0,1481

0,1401 0,1406

0,1378 0,1408

0,1452

0,1300

0,1400

0,1500

0,1600

1060 1160 1260 1360 1460

Teplota [°C]

v[
cm

3 .g
-1

]

 
Obrázek č. 8.  Změna měrného objemu šedé litiny s obsahem C = 3% v závislosti na teplotě. 

Počátek tuhnutí ve formě TP=1400 °C. Celková změna měrného objemu je -5,42 %. 
 

Výsledná objemová změna je součtem primárního smrštění S1, sekundárního 

smrštění S2, smrštěním ∆S mezi TL – TE. K tomu je připočítán nárůst objemu při grafitické 

expanzi N. Celkové smrštění pro tento případ je 5,42 %. 
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42,599,1)36,0()13,2(93,4 =+−+−+−     [%]  (21) 

Na obrázku č. 9 je průběh objemového smrštění pro litinu s lupínkovým grafitem 

s obsahem C = 3,5 %, Si = 2 %. Hodnota SC = 0,97 napovídá, že složení litiny bude téměř 

eutektické. Si zcela mění průběh objemových změn, má vliv na kritické teploty v diagramu 

Fe–C. Ovlivnění hodnoty eutektické teploty prvkem Si je popsáno (22) [25]: 

4,1166%7,61153 =⋅+= SiTE      [°C]  (22) 

Zároveň Si snižuje rozpustnost uhlíku v austenitu (23). 

81,1%15,011,2 =⋅−= SiCE       [%]  (23) 

V tomto uvedeném případě pak primární smrštění S1 = 6,65 %, nárůst při grafitické 

expanzi je N = 3,65 %. Celkové smrštění je pak 2,96 %. Teplota likvidu se vypočítá 

z regresních rovnic dle [22] (24). 

 

EKVL CT ⋅−= 2,1026,1594       [°C]  (24) 

kde  

4
SiCC ANALEKV +=       [%]  (25) 

 CEKV  ekvivalentní uhlík [%] 

 CANAL  analytický zjištěný obsah uhlíku [%]. 

 Si  obsah Si [%] 
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Obrázek č. 9.  Změna měrného objemu šedé litiny s obsahem C = 3,5%, Si = 2 %v závislosti na 

teplotě. Teplota lití 1400 °C. Celková změna měrného objemu je -2,96 %. 
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Dalším faktorem ovlivňujícím objemové změny je počáteční teplota lití taveniny do 

formy obrázek č. 10. V  tomto případě je zvolena teplota TP = 1350 °C, celkové smrštění 

je 2,06 %.  
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Obrázek č. 10.  Změna měrného objemu šedé litiny s obsahem C = 3,5%, Si = 2 %v závislosti na 

teplotě. Teplota počátku tuhnutí TP=1350 °C. Celková změna měrného objemu je -2,06 %. 

2.11. Kvalita a složení vsázky 
Kvalitu a druh vsázkových materiálů je nutné vybírat s ohledem na vyráběnou 

kvalitu litiny a použitý pecní agregát (kuplovna, indukční pec, rotační plynová pec apod.). 

Podle používaných surovin lze představit nejpoužívanější suroviny pro výrobu litin. 

Surové železo tato surovina je základním materiálem. Podle chemického složení lze 

rozlišovat surová železa: 

⋅ slévárenské s obsahem křemíku vyšším než 1,25 % 

⋅ ocelárenské s obsahem křemíku nižším než 1,25 % 

⋅ speciální zpravidla pro výrobu litin s kuličkovým grafitem (nízké obsahy prvků 

Mn, P,S) 

⋅ speciální legovaná surová železa s vysokým obsahem legur (Mn, Ni, Cr, Cu, V, P 

apod.). 

Ocelový odpad využití při výrobě tzv. syntetických litin. Také se používá ke snížení 

obsahu uhlíku popř. křemíku, manganu. Při použití ocelového odpadu ve vsázce je nutné 

dbát na jeho chemickou čistotu (znát chemický rozbor), musí být zbaven rzi, mastnoty, 
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laků apod. Tyto nečistoty mohou být zdrojem plynů a jiných stopových prvků, které 

významně ovlivňují výrobu litiny. 

Vratný materiál je tzv. vlastní odpad při výrobě odlitků. Pro použití je nutné tento materiál 

třídit a musí být zbaven nečistot (písková forma, organické nečistoty apod.), popř. je třeba 

upravit kusovitost. Nevýhodou je, že může být zdrojem strusky i vysokého obsahu síry, 

dusíku aj. prvků 

Legury se zpravidla používají pro úpravu chemického složení vyráběné litiny. Nejčastěji 

pro úpravu prvků Mn, Si, P, Cr, Ni, Mo, V, W, Al. Do vsázek se přidávají obsaženy 

v podobě feroslitin výjimečně v čisté podobě. 

Nauhličovadla vzhledem k útlumu výroby litiny v kuplovnách nabývají vyšších významů 

při výrobě litiny. Jedná se zpravidla o vysokouhlíkové látky. Jakost je dána procentním 

obsahem uhlíku a síry a dalšími podíly, jako jsou prachové částice, popel. Použití je dáno 

způsobem výroby a jakosti litiny. 

Očkovadla jsou na bázi křemíku, uhlíku, popř. dalších prvků, které podporují účinnost 

očkování. 

Modifikátory jsou přísady do litin pro dosažení změny tvaru grafitu, případně změnu 

vlastností litin. 

Základem metalurgické jakosti výroby tekutého kovu je dodržování stejného složení 

vsázky a stejných vsázkových surovin, legur, nauhličovadel, očkovadel a modifikátoru a 

dodržení metalurgicko technologické kázně tavení, lití [26,27]. 

2.12. Teplota přehřátí a doba tavení 
Teplotu přehřátí, také stupeň přehřátí, můžeme definovat jako rozdíl teploty tavení 

TT a teploty rovnovážné TR (26), přičemž hodnotu rovnovážné teploty můžeme určit buď 

výpočtem (28), nebo odečíst z grafických závislostí vytvořených na základě uvedených 

vzorců [28].  

RTP TTT −=           (26) 

kde: TP je teplota, stupeň přehřátí [°C] 

  TT je teplota tavení  [°C] 

  TR rovnovážná teplota   [°C] 

 

V tavenině dochází k chemickým reakcím, které významně ovlivňují její jakost. 

K nejvýznamnějším reakcím patří reakce mezi: 

a) křemíkem a kyslíkem [29,30] 

b) křemíkem (ve formě SiO2) a uhlíkem. [28,29,30] 
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ad a) reakce mezi křemíkem a kyslíkem za vzniku SiO2 

tuto reakci lze popsat následující rovnici (27) 

)(][2][ 2SiOOSi =+   )227587018(0 TGT ⋅+−=∆   [J.mol-1.K-1]  (27) 

Tato reakce je důležitá z hlediska heterogenního zárodkování grafitu, neboť 

sloučenina SiO2 má stejný typ krystalové mřížky v krystalickém stavu jako grafit. Hodnota 

rovnovážné konstanty KR reakce (27) lze stanovit dle rovnice (28) při hodnotě rovnovážné 

konstanty R=8,31441 J.mol-1.k-1 : 

 

( )

[ ] ( )
85,1130645loglog 2

2 −





=













⋅
=

Taa
a

K
OSi

SiO
R

      (28) 

kde: 
2SiOa   je rovno 1 

  a[Si] je obsah křemíku [%] 

  a(O) je obsah kyslíku [%] 

  T je teplota taveniny [K] 

  KR je rovnovážná konstanta reakce 

 

Z této rovnice lze určit rovnováhu mezi obsahem kyslíku a křemíku pro danou 

teplotu. Na obrázku č. 11 jsou znázorněny izotermy pro jednotlivé teploty vypočítané 

podle rovnice (28), pro obsahy křemíku v [%] a obsah kyslíku v [ppm]. Tento SiO2 

přechází do strusky a může způsobovat snižování bazicity strusky, což vede ke zvýšení 

tekutosti strusky, která se tak může snadno dostat až do odlitků. Stupeň této oxidace 

může být příčinou vzniku některých dalších vad odlitků. 
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Obrázek č. 11.   Průběh izoterem oxidace křemíku kyslíkem za vzniku SiO2 

 

ad b) reakce mezi křemíkem (ve formě SiO2) a uhlíkem 

Tuto reakci popisují rovnice (29, 30, 31) 

)(][2][ 2SiOOSi =+   )227587018(0
1 TG ⋅+−=∆  [J.mol-1.K-1]  (29) 

gCOOC 2][2][2 =+   )93,3725122(20
2 TG ⋅−−⋅=∆ [J.mol-1.K-1]  (30) 

COSiCSiO 2]{][2)( 2 +=+  )86,302536774(0
3 TG ⋅+−=∆  [J.mol-1.K-1]  (31) 

Tyto rovnice popisují tvorbu oxidu uhelnatého a redukci oxidu křemičitého v roztavené 

litině. Hodnotu rovnovážné konstanty KRco této reakce lze stanovit dle rovnice (32) při 

hodnotě plynové konstanty R=8,31441 J.mol-1.K-1: 

[ ] ( )
( ) [ ]( ) 85,1528074loglog 2
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2
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⋅

⋅
=
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CSiO

COSi
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    (32) 

kde: 
2SiOa   je rovno 1 

  a[Si] je obsah křemíku [%] 

  aC je obsah uhlíku [%] 

  pCO je hodnota parciálního tlaku [atm]  

  T je teplota taveniny [K] 

  KRco je rovnovážná konstanta CO 

Hodnotu parciální tlaku pCO lze vypočítat dle rovnice (33): 
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[ ]
[ ]Si

CKp
COpCO %

% 2

⋅=
   [atm]     (33) 

kde: pCO je parciální tlak CO [atm 

COpK  je rovnovážná konstanta pCO 

%C je obsah uhlíku [%] 

%Si je obsah křemíku [%] 

Z rovnice (32), která je rovnicí pro výpočet rovnovážné konstanty reakce mezi 

oxidem křemičitým a uhlíkem, určíme teplotu rovnováhy TR (34) [31].  

84,15))(
]%C[
][%log(

28074
2 −⋅

−
=

CO

R

PSi
T   [K]     (34) 

 

Na obrázku č. 12 jsou znázorněny izotermy pro jednotlivé teploty na základě rovnice 

(34), pro obsahy křemíku v [%] a obsah uhlíku v [%], hodnota parciálního tlaku pCO=1 atm.  

 
Obrázek č. 12.  Průběh rovnovážných teplot pro daný poměr křemíku a uhlíku při parciálním tlaku 

CO (pco = 1 atm). 
 

Z hlediska parciálního tlaku pCO je důležité znát hodnotu teploty, při níž dochází 

k počátku uhlíkového varu. Tato teplotu TPCV  je dána rovnicí (35) dle [32]: 

362)273(786,0 +−⋅= RPCV TT    [°C]    (35) 



Využití termické analýzy pro predikci mikrostruktury a vlastností litin. 

27 
 

kde: TPCV je teplota počátku uhlíkového varu [°C] 

  TR je rovnovážná teplota [K] 

Tavenina bude schopna přijímat více kyslíku, bude-li platit: 

 

PCVPR TTT ≤≤      [°C]    (36) 

Zdrojem kyslíku může být např. znečištěná vsázka, případně kyslík z atmosféry. 

Nejvyšší nasycení taveniny kyslíkem bude pod teplotou TPCV, tedy kdy nebude probíhat 

reakce mezi křemíkem ve formě SiO2 a uhlíkem směrem doprava. Intenzita této reakce 

bude závislá na celkové době výdrže na příslušné teplotě přehřátí. Na obrázku č. 13 je 

rozpustnost kyslíku pro různé obsahy křemíku v závislosti na teplotě. Z uvedené závislosti 

vyplývá, že čím nižší je obsah křemíku, tím vyšší je hodnota rozpustnosti kyslíku 

v tavenině a naopak. Na obrázku je vyznačena oblast, kdy nastává oduhličení vlivem 

reakce (37) [33]: 

 

COOC =+    T,GT ⋅−−= 9937251220∆   [J.mol-1.K-1]  (37) 

 
Obrázek č. 13.  Závislost rozpustnosti kyslíku na teplotě lázně pro obsahy 1% a 2,5% křemíku [33]. 

 

Tedy tavenina s nižším obsahem Si bude mít vyšší sklon k nakysličení. Tato 

závislost koresponduje s tvrzením o tavení litin v indukční peci [29,30], kdy autoři uvádějí 

obsahy kyslíku v tavenině od 8 do 25 ppm. 
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Pokud považujeme reakci SiO2-C jako reakci desoxidace taveniny křemíkem, potom 

je nutné definovat vztahy mezi teplotou přehřátí a dobou výdrže na této teplotě přehřátí. 

Důležitou roli hraje při desoxidaci uhlíkem doba výdrže na příslušné teplotě tavení. Čím 

déle bude tavenina na teplotě přehřátí, tím více kyslíku se může v tavenině rozpustit. 

Závislost mezi teplotou přehřátí a dobou výdrže udává rovnice (38) [32], grafické vyjádření 

je na obrázku č. 14. 

 

6800)()( 1
21

1
2 ≤⋅=⋅− ττ pRT STTT        (38) 

kde: TP je teplota přehřátí [K] 

TR je rovnovážná teplota [K] 
1
pST  je stupeň přehřátí [K] 

τ1 je doba výdrže [min] 

6800 je horní limitující hodnota přehřátí [K] [26] 

Tato závislost má exponenciální charakter. Obrázek č. 14 lze interpretovat tak, že 

čím výše se budeme pohybovat nad hodnotou 6800 K, tím více se bude tavenina 

obohacovat kyslíkem, čímž může dojít k vadám v odlitku např. endogenním bublinám 

[34,35,36]. Jak je patrné, hodnota teploty přehřátí a doba výdrže má úzkou spojitost. Pro 

správné vedení tavby by doba, po kterou bude tavenina exponována  na vyšších 

teplotách stupně přehřátí, měla být co nejkratší [17,28]. 

 
Obrázek č. 14.  Závislost mezi dobou výdrže a stupněm přehřátí litiny v peci. 
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3. Termická analýza litin 
Principem této analýzy je stanovení teplotních změn během krystalizace. Je měřena 

změna teploty měřeného systému v závislosti na čase. Křivka tuhnutí, která je 

zaznamenávána je vlastně grafickou podobou průběhu tuhnutí i faktorů ovlivňujících 

tuhnutí a spolu s tím také výsledné mikro a makrostrukturní charakteristiky litiny [37]. 

Využití termické analýzy vychází ze základních principů vztahujících se na fázové 

diagramy [38]. Tyto základní principy jsou pak aplikovány a rozšiřovány do systému 

analyzující křivky ochlazování jak bude uvedeno dále.  

Je dán binární rovnovážný fázový diagram obrázek č. 15. Tento binární systém se 

skládá ze dvou vzájemně rozpuštěných složek A, B, kde TA je bod tání čisté složky A a 

bod TB je bod tání čisté složky B. Tento diagram lze rozdělit do tří fází: 

⋅ Fáze 1 část nad horní křivkou, křivkou likvidu (tání). Celá oblast slitiny je 

v tekutém stavu 

⋅ Fáze 2 část mezi horní a dolní křivkou, křivkou solidu-tuhnutí. Nacházejí se zde 

tuhé krystaly v rovnováze s tekutou fázi 

⋅ Fáze 3 část pod spodní křivkou, křivkou solidu. Zde je již slitina v tuhém stavu. 

 

Průběh křivky chladnutí pro slitinu o složení x%A a y%B v intervalu teplot T1 - T2 

(obrázek č. 15) odpovídá následujícímu fázovému pochodu [39]. V první fázi odvod tepla 

je stejný, křivka je strmá až do dosažení teploty TL – teplota likvidu. V rozmezí teplot TL a 

TS dochází ke zpomalení ochlazení vlivem latentního tepla uvolněného při krystalovém 

růstu. TS – teplota solidu. V třetí fázi pod teplotou TS nastává opět zrychlení ochlazení, 

slitina je již v tuhém stavu. Z křivky lze určit začátek a konec tuhnutí slitiny o složení x%A 

a y%B. Nepřímo, ze znalostí příslušného binárního diagramu a teplot TL a TS, lze určit 

složení slitiny. 
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Obrázek č. 15.  Binární rovnovážný diagram, vpravo křivka tuhnutí slitiny o složení x%A a y%B. 

 

Na obrázku č. 16 je diagram slitiny dvou kovů A, B, které jsou vzájemně rozpuštěny 

v tekutém stavu a zcela nerozpuštěné ve stavu tuhém. Tento diagram lze rozdělit do čtyř 

fází. 

⋅ Fáze 1 oblast nad křivkou likvidu tedy TA-E-TB. Tato fáze obsahuje 

rozpuštěný roztok složek A, B 

⋅ Fáze 2 krystaly čistého kovu A, které jsou v rovnováze s tekutým kovem 

⋅ Fáze 3 krystaly čistého kovu B, které jsou v rovnováze s tekutým kovem 

⋅ Fáze 4 tuhý stav, směs krystalů čistých kovů A a B. 

Při ochlazování tekuté slitiny obsahující x%A a y%B z teploty T1 do teploty TL 

dochází k ochlazování tekuté fáze. Při teplotě TL a pod ní se začínají vylučovat krystaly 

složky B podle křivky likvidu, rychlost ochlazování se zpomaluje až do místa, kdy dojde 

k tepelné prodlevě. Tímto místem je teplota eutektické reakce, prodleva se označuje jako 

eutektická prodleva. Tuto prodlevu lze vysvětlit na základě Gibbsova fázového pravidla 

(39) použitého pro metalurgické systémy při atmosférickém tlaku. 

 

1+−= PCF           (39) 

kde F je počet stupňů volnosti 

C je počet složek systému 

P je počet fází. 
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Teplota je zde konstantní do doby, kdy jedna ze tří fází (A, B, tekutina) nezmizí. 

V tomto případě jde o tekutou fázi. Délka této prodlevy bude větší, čím více se bude 

složení slitiny přibližovat složení eutektickému. Poté následuje tuhnutí již pevné fáze z TS 

do T2. Křivka ochlazování na obrázku č. 16 [40]. 

 
Obrázek č. 16.  Binární diagram dvou kovů, vpravo křivka chladnutí slitiny o složení x%A a y%B. 

3.1. Popis tuhnutí litiny 
Na základě uvedených poznatků lze krystalizaci, tuhnutí šedých, podeutektických 

litin podle křivky ochlazování obrázek č. 17 popsat následovně. 

 
Obrázek č. 17.  Křivka ochlazování podeutektické šedé litiny. 

Křivka ochlazování 

1. derivace 
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Tuhnutí tekuté litiny začíná v bodě teploty likvidu TL, z taveniny se začíná vylučovat 

austenit. Počátek tuhnutí je doprovázen teplotní prodlevou, při fázové přeměně vzniká 

skupenské teplo. Po této prodlevě dochází k ochlazování a k vylučování austenitu až do 

doby, kdy začíná eutektické tuhnutí a dochází k začátku tvorbě grafitu. Opět dochází ke 

snížení rychlosti ochlazování vlivem skupenského tepla tak dlouho, dokud nedojde 

k ochlazení na nejnižší eutektickou teplotu TEmin. Jak uvádí autor [34] „V této fázi 

způsobuje kombinace tepla vyvíjeného v důsledků tvorby austenitických dendritů a 

skupenského tepla z počátku eutektického tuhnutí zvyšování teploty litiny“. Tento teplotní 

nárůst je do doby eutektického maxima TEmax. Nastává teplotní prodleva. Dochází 

k podmínkám pro ustálený stav soustavy vlivem rovnováhy mezi teplem vyvinutým a 

teplem rozptýleným. V této fázi nastává růst eutektických buněk, jehož počátek nastal již 

při  rekalescence  (TEmax-TEmin). Podle autorů [41,42] tato fáze tuhnutí vypovídá o množství 

eutektických buněk. Ty při svém vzniku vytvářejí teplo. Toto teplo je přímo úměrné 

množství vytvořených buněk a způsobuje zpomalení tuhnutí. Nižší rychlost tuhnutí 

příznivě působí pro růst grafitu. Eutektické tuhnutí končí teplotou solidu TS. V této fázi je 

již celý objem tuhý a nastává chladnutí. 

3.2. Měření teploty 
Pro měření vysokých teploty tekutého kovu je vedle optické pyrometrie, která pro 

měření využívá záření zahřátého kovu, nejrozšířenější metodou měření pomocí 

termočlánků, který je založen na existenci Seebeckova termoelektrického jevu [43]. 

Seebeckův jev [44] je pozorován tehdy, je-li obvod tvořen dvěma různými materiály 

a je-li na jejich styku teplotní gradient. V takovém případě se v obvodě objeví 

termoelektrická síla, závislá na teplotním gradientu obou spojů a na druhu použitých 

materiálů. Termoelektrická síla se projeví jako termoelektrické napětí. Termoelektrické 

napětí je měřitelné u dvou odlišných čistých kovů, u slitin a čistého kovu. Protože závislost 

termoelektrického napětí na teplotě není lineární, vybírají se pro použití dvojice materiálů 

[45], které splňují následující kritéria: 

⋅ závislost termoelektrického napětí na teplotě je v rozsahu měření co 

nejlineárnější 

⋅ vysoké termoelektrické napětí 

⋅ fyzikální stabilita a odolnost v pracovním prostředí 

⋅ zpracovatelnost drátu na příslušný rozměr. 
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Nejčastěji používané typy termočlánků jsou typ K – NiCr-Ni, jehož měřící rozsah je  

0-1250 °C krátkodobě 1370 °C, a termočlánek typu S – PtRh10-Pt, jehož měřící rozsah je 

0-1450 °C krátkodobě do 1760 °C. 

3.3. Použití termické analýzy 
Metody termické analýzy jsou doplněny dalšími hodnoticími metodikami jakosti, jako 

jsou např. chemická, metalografická analýza, mechanické hodnoty apod. Termická 

analýza se pak nejčastěji používá v základních směrech: 

⋅ stanovení chemického složení 

⋅ posouzení krystalizačních a grafitizačních pochodů během tuhnutí vzorku litiny 

⋅ stanovení základních mechanických hodnot pomocí regresních vztahů. 

3.3.1. Stanovení chemického složení 
Pro stanovení chemického složení litiny pomocí termické analýzy jsou používány 

regresní vzorce (40,41) [46]. Tato metodika je vypracována pro litiny s tzv. bílým tuhnutím. 

Pro jeho docílení se do odběrného kelímku přidává malé množství telluru.  

Pro stanovení obsahu C je uplatněn vztah 

 

%C = (0,0178.TS) – (0,0084.TL) – 6,51      (40) 

pro výpočet obsahu Si platí vztah  

 

%Si = 78,411 – (0,06831.TS)-(4,28087.%P)      (41) 

kde TS teplota utektické prodlevy (označení [46]) [°C] 

  TL teplota likvidu [°C] 

  C obsahu uhlíku [%] 

  Si obsah křemíku [%] 

  P obsah fosforu v testované litině [%]. 

Teploty používané v těchto vzorcích jsou přesně stanovené hodnoty využitím 1. derivace 

křivky tuhnutí (42) pomocí inflexních bodů. 

 

τ
τ

d
dtf =)(           (42) 

kde dt je změna teploty v °C za jednotku času dτ 

  τ jednotka času [s]. 
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Stanovení uhlíkového ekvivalentu (43, 44, 45) [46, 47, 48]. Autor [49] uvádí,  

že stanovení ekvivalentního uhlíku termickou analýzou je až pětkrát přesnější než výpočet 

dle rovnice (10). 

LEL TC ⋅−= 0089,045,14         (43) 

ELL CT ⋅−= 5,1171650         (44) 

EL CT ⋅−= 1241669          (45) 

kde TL je teplota likvidu [°C] 

  CEL ekvivalentní uhlík určen z grafické závislosti obrázek č. 18 [47] 

  CE ekvivalentní uhlík vypočten ze vztahu (46) [48] 

 

2
%

4
%% PSiCCE ++=         (46) 

 kde  %Si je obsah Si v [%] 

  %P je obsah P v [%]. 

 
Obrázek č. 18.  Závislost mezi teplotou likvidu a hodnotou ekvivalentního uhlíku [47]. 
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3.3.2. Krystalizační a grafitizační pochody během tuhnutí vzorku litiny 
Na křivku tuhnutí lze pohlížet také z pohledu grafické interpretace historie tuhnutí a 

současně všech okolností, které proces tuhnutí ovlivňují. Křivka je rozdělena na jednotlivé 

úseky pomocí funkce 1. derivace této křivky (42). Derivovaná křivka určuje rychlost 

krystalizačního pochodu a vylučování jednotlivých fází v průběhu tuhnutí [50]. 

Na obrázku č. 19 je příklad křivky ochlazování a její první derivace podle [6]. Jak 

popisují autoři, např. z této křivky lze vypočítat na základě krystalizačních tepel austenitu 

a grafitu množství vylučujících se fází. Znázorněno na obrázku č. 19 šrafovanými podíly. 

Dle [51] lze na základě poměru zbytkového ER ku počátečnímu EA množství eutektika 

predikovat jakost a kvalitu litin, zmíněná je zde tzv. metalurgická kvalita litin. Tabulka č. 4 

uvádí hodnoty poměru ER ku EA na výslednou metalurgickou kvalitu litiny. 

 
Obrázek č. 19.  Křivka tuhnutí, její první derivace, vyjádření krystalizačních tepel austenitu a 

grafitu. 
Kde TL teplota likvidu 

Teu spodní teplota eutektika 

Teo horní eutektická teplota 

Tx počátek vylučování austenitu 

PA množství vyloučeného austenitu 

EA počátek množství eutektika 

ER zbytkové množství eutektika 
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ER/EA Metalurgická kvalita 

0,4 – 0,6 Sklon litiny ke stahování 

1 – 1,2 Optimální hodnota, dobrá kvalita 

1,6 – 2 Struskovitost, plynatost odlitků 
Tabulka č. 4.  Hodnoty poměru ER / EA pro určení metalurgické kvality. 

 

Na základě studií termické analýzy z teplot Caspers [42] představuje parametr 

podchlazení ∆T vypočtený dle (47). Ten, jak je uvedeno na obrázku č. 20, je v přímé 

závislosti s počtem eutektických buněk 

 

min1150 ETT −=∆      [°C]    (47) 

kde ∆T  je podchlazení 

  TEmin  je minimální teplota eutektické prodlevy. 

 

 
Obrázek č. 20.  Křivky tuhnutí, závislost parametru podchlazení ∆T a počtem eutektických buněk 

[42]. 
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Dalším sledovaným parametrem je rekalescence R (48). Literatura [52] dává do 

souvislosti tzv. grafitický potenciál tavené litiny. Autoři využívají této hodnoty k určení 

vhodného množství a typu očkovací přísady. 

 

minmax EE TTR −=      [°C]    (48) 

kde R  je rekalescence 

  TEmax  je maximální teplota eutektické prodlevy [°C] 

  TEmin  je minimální teplota eutektické prodlevy [°C]. 

 

Jsou-li vyznačené podíly obrázek č. 21, na které je křivka tuhnutí rozdělena dány do 

vzájemného poměru (49), pak je sledován tzv. oxidační faktor – OXF [52]. 

 

32
2
PP

POXF
+

=          (49) 

 

 
Obrázek č. 21.  Určení mezních teplot z křivky tuhnutí pro výpočet rekalescence R a OXF. 

 

V [52] je popisován oxidační faktor litiny jako velmi důležitý parametr pro správný 

výběr typu a množství očkovadla a uvádí doporučené hodnoty tohoto faktoru tabulka č. 5. 
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Na základě hodnoty tohoto oxidačního faktoru systém Itaca předpovídá vlastnosti litiny po 

odlití. 

Optimální hodnoty XOF 
Šedé litiny 

OXF>30  

OXF<30 Nízké pevnosti v tahu 

Tvárná litina 

OXF = 25 – 45  

OXF < 25  Nekompenzované stažení 

OXF > 45 Tvorba porosity, mikrostaženin 
Tabulka č. 5.  Doporučené optimální hodnoty oxidačního faktoru. 

 

Sleduje a vyhodnocuje se také velikost úhlu ϕ  na křivce 1. derivace v oblasti solidu 

obrázek č. 22. Velikost tohoto úhlu souvisí s rychlostí odváděného tepla při tuhnutí vzorku. 

Je možné konstatovat, že čím bude rychlost vyšší, tím bude menší tento úhel. Dojde-li 

během tuhnutí ke vzniku mikrostaženin, porosity, tím dojde ke snížení rychlosti 

ochlazování, což se projeví vyšším úhlem ϕ. Podle [49] nízká hodnota ϕ, tedy vysoká 

tepelná vodivost, souvisí s větším množstvím vylučujícího se grafitu. 

 

TSTS

VPSVPS

ČAS [s]

ϕϕ

TSTS

VPSVPS

ČAS [s]

ϕϕ

 
Obrázek č. 22.  Oblast solidu, velikosti úhlu ϕ  křivky 1. derivace. 
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3.3.3. Základní mechanické hodnoty 
Z odečtených teplot křivky tuhnutí lze na základě uvedených vzorců stanovit stupeň 

sycení SC (50) a některé mechanické vlastnosti litin, jako jsou tvrdost HB (51) či 

pevnost Rm (52), jak uvádí a využívá [46].  

LC TS ⋅−= 0023,0674,3         (50) 

CSHB ⋅−= 75,3546,538         (51) 

81,9)5,82102( ⋅⋅−= Cm SR    [N.mm-2]    (52) 

V literatuře [37] se autoři zmiňují o predikci množství steaditu, či tvaru grafitu. 
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4. Metalurgická kvalita litin 
Metalurgická kvalita je stále poměrně obtížně definovatelný pojem. Jednou 

z možností jak metalurgickou kvalitu charakterizovat, je srovnávat jednotlivé druhy litin 

z hlediska jejich tendence ke krystalizaci grafitu v protikladu ke tvorbě karbidů železa 

(bílému tuhnutí). Dále je možné konstatovat, že i mezi stejným druhem litiny jsou rozdíly v  

kvalitě z hlediska jejich komplexních slévárenských vlastností. Jedním z ukazatelů 

metalurgické kvality grafitických litin je počet grafitických částic, nebo eutektických buněk 

na plochu výbrusu ve vzorku litiny daného modulu. S mechanismem růstu grafitu souvisejí 

i objemové změny, které mají přímý vliv na technologické vlastnosti, jako jsou smrštění a 

sklon ke stahování litin. 

Důležitým faktorem pro zvládnutí metalurgického zpracování litiny je znalost 

mechanismu krystalizace, morfologie tuhnutí i průběhu objemových změn litiny v procesu 

tuhnutí a možnost kontroly stavu taveniny v průběhu jejího metalurgického zpracování. 

4.1. Faktory ovlivňující metalurgickou kvalitu 
Mezi faktory, které ovlivňující metalurgickou kvalitu litin patří: 

1) chemické složení litiny 

2) kvalita a složení vsázky 

3) stupeň grafitizace 

4) režim a technologický průběh tavení 

5) typ tavicího agregátu. 

4.2. Kritéria pro posouzení metalurgické kvality litiny 
Metalurgická kvalita litiny je dokumentována: 

1) průběhem křivky ochlazování a její křivky první derivace 

2) výpočtem velikosti změny měrného objemu v průběhu krystalizace 

3) poměrnou velikosti staženiny na zkušebním tělese 

4) metalografickým rozborem, morfologii grafitu 

5) počtem eutektických buněk 

6) zákalkovou zkouškou. 

 

Analytické metody pro verifikaci údajů získaných na zkušebních odlitcích 

a) mechanické zkoušky 

b) chemické, spektrální analýzy. 
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4.2.1. Průběh křivky ochlazování a její první derivace 
Podrobný popis způsobu využití a hodnocení křivky ochlazování a její křivky první 

derivace je popsán v kapitolách příslušných experimentálních řešení. 

4.2.2. Výpočet velikosti změny měrného objemu 
 Byl aplikován postup výpočtu podle literárních zdrojů [19,20,21,22,23,24], kdy se 

do výpočtů dosazují skutečné hodnoty teplot likvidu, eutektické reakce a solidu zjištěné 

z křivky ochlazování. Vypočtené hodnoty velikosti změny měrného objemu jsou 

porovnávány s výsledky naměřenými na zkušebním odlitku. 

4.2.3. Poměrná velikost staženiny na zkušebním tělese 
Pro zkoumání objemových změn slouží navržené těleso tvaru kužele, jehož rozměry 

jsou uvedeny na obrázku č. 23. Modul zkušebního tělesa je M= 1,43. Objem kužele je 

Vkužele =288 cm3. 

 
Obrázek č. 23.  Tvar zkušebního tělesa pro hodnocení úbytku objemu během tuhnutí. 
 

Model byl zaformován s horním zaústěním vtokové soustavy do jednotné 

bentonitové formovací směsi. Po odlití se na odlitku kužele měřil pomocí byrety objem 

vnější soustředěné staženiny VSST. Z této hodnoty byla vypočtena poměrná velikost 

soustředné staženiny VPSS (53). 
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Kužele

SST
PSS V

V
V =     [%]     (53) 

kde  VPSS   poměrná velikost soustředné staženiny [%] 

  VSST  objem soustředné staženiny [cm3] 

  VKužele  objem zkušebního tělesa [cm3] 

4.2.4. Metalografický rozbor 
Metalografický rozbor byl prováděn dle normy ČSN 42 0461 [53]. Hodnocení 

množství grafitu, stanovení plošného podílu volného grafitu ve struktuře bylo provedeno 

dle ASTM E 562 pomocí obrazového analyzátoru LECO IA 32, při zvětšení 50x. 

4.2.5. Počet eutektických buněk 
Vzorek litiny byl připraven a leptán dle návodu na leptání na eutektické buňky [54]. 

Počet eutektických buněk byl stanoven metodikou užití koherentní testovací mřížky 

zobrazené na obrázku č. 24. Počítají se částice zasahující plošnými sondami (stačí, když 

se nacházejí uvnitř čtverce libovolnou částí). Nepočítají se částice, které protínají tzv. 

vylučovací čáru (zvýrazněná čára zakončená šipkami) [55]. 

 
Obrázek č. 24.  Koherentní mřížka pro stanovení počtu částic. 

Počet částic je vypočítán rovnicí (54): 
32 1011,1 −⋅⋅⋅= xzn     [mm-2]     (54) 

kde n je počet částic 

  z je zvětšení 

  x je průměrný počet částic nacházejících se v plošné sondě. 
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4.2.6. Zákalková zkouška 
Klínová zkouška patří mezi rychlé a jednoduché technologické zkoušky pro 

posouzení metalurgické kvality taveniny, stanovení sklonu litiny k metastabilnímu tuhnutí, 

zahrnuje vliv chemického složení litiny a rychlosti ochlazování. Tvar klínu pro zákalkovou 

zkoušku je převzat z literatury [56] obrázek č. 25. 

 

 
Obrázek č. 25:  Tvar a rozměry klínu pro stanovení sklonu litiny k bílému tuhnutí. 
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5. Experimentální část 
 

1. Laboratorní měření Tavírna VŠB 

2. Provozní měření Slévárna odstředivě litých válců – Vítkovické slévárny, 

spol. s r. o. 

 

1. Cílem laboratorních měření bylo ověření  využití termické analýzy litin a 

následných analýz pro výpočet objemových změn litin v průběhu krystalizace a popsat 

kinetiku tuhnutí resp. její vliv na výslednou metalurgickou kvalitu litiny. Metalurgická kvalita 

byla porovnávána na jednotlivých typech litin z hlediska sklonu k šedému tuhnutí, nebo k 

tvorbě karbidu železa – bílému tuhnutí. 

 

2. V provozních podmínkách slévárny odstředivě litých dvouvrstvých válců je 

snahou využít termickou analýzu pro přímou kontrolu stavu taveniny. Na základě 

vypracované metodiky termické analýzy je prováděna metalurgická příprava litiny jakosti 

ICDP – Indefinite Child Double Pour, která je použitá pro pracovní vrstvu válce pracující 

v hotovním pořadí teplé válcovací tratě. Na základě vyhodnocení termické analýzy během 

tavení a po odpichu bude možné predikovat množství vyloučeného grafitu v litině, 

zjištěného plošnou obrazovou analýzou. Využitím termické analýzy je zajistit shodné 

podmínky tavení této vysoce jakostní litiny a tím zajistit reprodukovatelnost výroby 

odstředivě litých válců s pracovní vrstvou jakosti ICDP z pohledu jejich užitných vlastností. 
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5.1. Laboratorní měření 
Měření bylo provedeno v laboratorní slévárně na VŠB – TU Ostrava. Tavení bylo 

provedeno na elektrické indukční kelímkové peci typu ISTOL 10/40 o hmotnostním 

objemu vsázky 40 kg a frekvenci f = 4000 Hz s kyselou vyzdívkou. 

Pro hodnocení metalurgické kvality vsázek byl nastaven teplotní režim tavení 

s výdrží na teplotě přehřátí podle schématu na obrázku č 26. Na tomto schématu je 

zobrazeno časové údobí odběru vzorků pro následné analýzy. Sledované vsázky o 

stejném resp. obdobném chemickém složení. S  výchozím stupeň eutektičnosti SC dle 

výpočtu (9) na hodnotě 0,94-1,02. Bylo použito šest druhů vsázek, lišící se typem a 

podílem surového železa. Vsázky označené I, II, III, IV, V a VI jsou uvedeny 

v tabulce č. 6. 

Z jednotlivých taveb v intervalech naznačených na schématu obrázek č. 26 byly 

odebírány vzorky pro: 

o chemické složení 

o termickou analýzu 

o klínovou zkoušku 

o určení objemových změn 

o tyč Ø 30 mm pro vzorky na metalografické hodnocení 

Teplotní režim tavení

čas [min]

Te
pl

ot
a 

[°
C

]

1400 1400

1500

15 30 450

odběr vzorků

tavení

Teplotní režim tavení

čas [min]

Te
pl

ot
a 

[°
C

]
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Obrázek č. 26.  Schéma teplotního režimu tavení a odběru vzorků. 

Tímto teplotním režimem byly přetavovány vsázky o stejném resp. obdobném konečném 

chemickém složení, jak je uvedeno v následujících tabulkách. Vlivem výdrže a přehřátím 
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100 °C nad rovnovážnou teplotou TR = 1400 °C, která byla stanovena dle výchozího 

chemického složení, dochází ke změně (k propalu) obsahu uhlíku. Chemické složení 

odebíraných vzorků je v tabulce č. 7, 8, 9, 10, 11 a 12. 

Označení 
vsázky 

Surového železo použité ve vsázce 

I 
Speciál 

 
II 

Ocelárenské 

 
III 

Slévárenské 

 
IV 

Sorel 

 
V 
 

Srando – čisté bez sirnaté Fe 

IV syntetická litina (Ocel 11600)+ 
nauhličovadlo 

Tabulka č. 6.  Surová železa použita v porovnávaných vsázkách. 
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Číslo vzorku C Mn Si P S 
1 3,60 0,46 1,68 0,101 0,015 
2 3,47 0,46 1,65 0,101 0,015 
3 3,31 0,46 1,65 0,102 0,015 
4 3,16 0,46 1,66 0,103 0,016 

Tabulka č. 7.  Chemické složení tavby I, výchozí stupeň eutektičnosti Sc 0,97. 
 

Číslo vzorku C Mn Si P S 
1 3,74 0,38 1,73 0,094 0,11 
2 3,61 0,39 1,76 0,096 0,011 
3 3,41 0,39 1,78 0,095 0,011 
4 3,22 0,39 1,78 0,097 0,011 

Tabulka č. 8.  Chemické složení tavby II, výchozí stupeň eutektičnosti Sc 1,02. 
 

Číslo vzorku C Mn Si P S 
1 3,77 0,48 1,69 0,100 0,023 
2 3,61 0,49 1,75 0,99 0,023 
3 3,44 0,50 1,76 0,100 0,22 
4 3,24 0,50 1,75 0,101 0,023 

Tabulka č. 9.  Chemické složení tavby III, výchozí stupeň eutektičnosti Sc 1,02. 
 

Číslo vzorku C Mn Si P S 
1 3,68 0,36 1,58 0,093 0,021 
2 3,54 0,36 1,58 0,098 0,021 
3 3,37 0,37 1,62 0,098 0,022 
4 3,19 0,36 1,59 0,096 0,021 

Tabulka č. 10.  Chemické složení tavby IV, výchozí stupeň eutektičnosti Sc 0,98. 
 

Číslo vzorku C Mn Si P S 
1 3,51 0,67 1,63 0,100 0,013 
2 3,36 0,46 1,63 0,100 0,013 
3 3,22 0,47 1,64 0,100 0,013 
4 3,09 0,47 1,62 0,100 0,013 

Tabulka č. 11.  Chemické složení tavby V, výchozí stupeň eutektičnosti Sc 0,94. 
 

Číslo vzorku C Mn Si P S 
1 3,72 0,45 1,75 0,082 0,011 
2 3,60 0,46 1,76 0,083 0,011 
3 3,43 0,46 1,73 0,083 0,011 
4 3,21 0,46 1,72 0,084 0,011 

Tabulka č. 12.  Chemické složení tavby VI, výchozí stupeň eutektičnosti Sc 1,01. 
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5.1.1. Dosažené výsledky 
Vedle rozboru křivky chladnutí, kde byly odečítány teploty TL, TE, TS pro výpočet 

změny měrného objemu byl proveden rozbor křivky první derivace, která popisuje kinetiku 

krystalizace. Hodnoty odečtených teplot jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

Série č. Druh vsázky 

 I II III IV V VI 

1 TP [°C] 1400 1400 1400 1400 1400 1400 

   TL [°C] 1173 1166 1176 1166 1163 1176 

   TE [°C] 1146 1147 1145 1145 1144 1145 

   TS [°C] 1097 1108 1106 1102 1099 1106 

2 TP [°C] 1400 1400 1400 1400 1400 1400 

   TL [°C] 1193 1183 1191 1188 1186 1191 

   TE [°C] 1140 1144 1144 1138 1143 1144 

   TS [°C] 1098 1105 1103 1098 1096 1103 

3 TP [°C] 1400 1400 1400 1400 1400 1400 

   TL [°C] 1213 1202 1214 1211 1205 1214 

   TE [°C] 1136 1138 1141 1134 1133 1141 

   TS [°C] 1096 1096 1101 1099 1101 1101 

4 TP [°C] 1400 1400 1400 1400 1400 1400 

   TL [°C] 1232 1230 1249 1239 1235 1249 

   TE [°C] 1135 1131 1127 1132 1133 1127 

   TS [°C] 1097 1091 1096 1097 1102 1096 
Tabulka č. 13.  Teploty odečtené z křivky ochlazování pro výpočet změn měrného objemu. 

 

Z křivky 1. derivace křivky ochlazování byly odečteny maxima PA a PS obrázek č. 27. 

Tyto maximální hodnoty rychlosti krystalizace znázorňují nejvyšší rychlosti vylučování 

austenitu PA a krystalizace eutektika v oblasti solidu PS. 
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Obrázek č. 27.  Křivka ochlazování a její 1. derivace, vyznačení odečtu velikosti maximálních 

krystalizačních rychlostí PA a PS. 
 

Z těchto maximálních krystalizačních rychlostí je vypočítán poměr krystalizačních 

rychlostí PMK [57] (55) a stanoven jako parametr metalurgické kvality litiny. 

 

S

A
MK P

PP =           (55) 

Z křivek ochlazování jsou vypočítány hodnoty podchlazení ∆T a rekalescence R dle 

vzorců uvedených (47, 48). Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 14. 

 

Série č.Velikost podchlazení ∆T, R [°C] 

 I II III IV V VI 

∆T R ∆T R ∆T R ∆T R ∆T R ∆T R 

1 9 5 9 6 10 5 9 4 13 7 10 5 

2 17 7 13 7 12 6 17 5 14 7 12 6 

3 20 6 20 8 16 7 21 5 23 6 16 7 

4 21 6 23 4 27 4 22 4 22 5 27 4 
Tabulka č. 14.  Vypočítané hodnoty podchlazení a rekalescence. 

 

Hodnoty krystalizačních rychlostí PA, PS a poměru krystalizačních rychlostí PMK 

uvádí následující tabulka č. 15. Křivka ochlazování první série z tavby I jako příkladu je na 
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obrázku č. 38. Další příslušné záznamy křivek ochlazování a jejich první derivace jsou 

uvedeny v příloze této práce. 

 
Série Hodnoty maxim PA, PS a parametr metalurgické kvality PMK 

 I II III 

PA PS PMK PA PS PMK PA PS PMK 

1 1,1 2,9 0,38 0,7 4 0,18 1,05 3,6 0,29 

2 1,5 3,2 0,47 1 3,6 0,28 1,1 3 0,37 

3 1,65 2,95 0,56 1,35 3,1 0,44 1,3 2,8 0,46 

4 2,2 3,3 0,67 1,55 2,35 0,66 1,4 2 0,7 

 
Série Hodnoty maxim PA, PS a parametr metalurgické kvality PMK 

 IV V VI 

PA PS PMK PA PS PMK PA PS PMK 

1 0,6 3,5 0,17 0,7 3,2 0,22 0,4 4,3 0,09 

2 1,2 3,3 0,36 1 3,3 0,30 1,1 3,2 0,34 

3 1,4 3,4 0,41 1,6 3 0,53 1,4 2,8 0,50 

4 1,8 2,9 0,62 1,8 3,3 0,55 1,6 2,7 0,59 

Tabulka č. 15.  Hodnoty PA, PS a parametru metalurgické kvality PMK. 
 

 
Obrázek č. 28.  Křivka ochlazování, záznam z první série tavby I. Hodnota PMK=0,38. 
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5.1.2. Změna měrného objemu 
Z křivek ochlazování byly odečteny mezní teploty pro výpočet změny měrného 

objemu, dle vzorců (11-21). Odečtené teploty z křivek ochlazování uvádí tabulka č. 13. 

Počátek tuhnutí TP byl stanoven na teplotu 1400 °C. Tabulka č. 16 uvádí vypočtené 

změny měrného objemu. Vypočtené poměrné velikosti soustředných staženin VPSS 

z naměřených hodnoty soustředných staženin na zkušebních odlitcích (jak je uvedeno 

v teoretické části) jsou v tabulce č. 17. Řez zkušebním odlitkem s viditelnou částí 

soustředné staženiny je na obrázku č. 29. 

 

Série č. Vypočtená změna měrného objemu pro tavby I – VI [%] 

I II III IV V VI 

1 -5,34 -5,26 -4,78 -5,33 -5,35 -5,27 

2 -5,36 -5,28 -4,86 -5,36 -5,38 -5,29 

3 -5,38 -5,35 -4,94 -5,37 -5,37 -5,33 

4 -5,39 -5,39 -5,05 -5,41 -5,38 -5,38 

Absolutní 

rozdíl 
0,05 0,13 0,27 0,08 0,03 0,11 

Tabulka č. 16.  Vypočtené hodnoty změny měrného objemu. 
 

Série č. Poměrná velikost soustředné staženiny odlitku I – VI [%] 

I II III IV V VI 

1 -2,06 -2,01 -1,94 -2,11 -2,15 -2,07 

2 -2,09 -2,00 -2,00 -2,10 -2,16 -2,10 

3 -2,09 -2,04 -2,04 -2,10 -2,15 -2,11 

4 -2,11 -2,09 -2,09 -2,80 -2,25 -2,06 

Absolutní 

rozdíl 
0,05 0,08 0,15 0,69 0,1 -0,01 

Tabulka č. 17.  Velikost poměrné soustředné staženiny VPSS. 
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Obrázek č. 29.  Řez zkušebním odlitkem pro stanovení velikosti VPSS. 

 

Průběhy objemových změn jsou graficky znázorněny na následujících grafech, 

 obrázky č. 30, 31, 32, 33. V jednotlivých grafech jsou změny objemu srovnávány 

z jednotlivých taveb pro stejné údobí.  
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Obrázek č. 30.  Znázornění průběhu objemových změn taveb I až VI, série 1 v závislosti na změně 

teploty. 
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Obrázek č. 31.  Znázornění průběhu objemových změn taveb I až VI, série 2 v závislosti na změně 

teploty. 
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Obrázek č. 32.  Znázornění průběhu objemových změn taveb I až VI, série 3 v závislosti na změně 

teploty. 
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Obrázek č. 33.  Znázornění průběhu objemových změn taveb I až VI, série 4 v závislosti na změně 

teploty. 

5.1.3. Matematické vyjádření hustoty 
V tabulce č. 18 jsou uvedeny teoretické hodnoty hustot jednotlivých vzorků 

vypočítané z měrných objemů, které jsou dílčím výpočtem výše uvedených hodnot pro 

výpočet změny měrného objemu. Vztah mezi měrným objemem a hustotou uvádí vzorec 

(52).  

TSν
ρ 1

=        [g.cm-3]  (56) 

kde  ρ  je hustota    [g.cm-3] 

  νTS je měrný objem na konci tuhnutí. [cm3.g-1]. 

 

Série č. Matematicky vypočtená hustota, tavby I – VI [g.cm-3] 

I II III IV V VI 

1 6,96 6,93 6,89 6,94 6,97 6,93 

2 6,98 6,95 6,92 6,97 7,00 6,95 

3 7,00 6,98 6,95 7,00 7,02 6,98 

4 7,03 7,01 6,99 7,03 7,04 7,02 
Tabulka č. 18.  Hodnoty hustoty vzorků vypočítané dle vzorců pro změny měrného objemu 
z reálných teplot odečtených z křivky ochlazování při teplotě 20 °C. 
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5.1.4. Metalografický rozbor 
Fotografie neleptaného a leptaného vzorku první série z tavby I jako příkladu jsou 

uvedeny na obrázku č. 34. Vyhodnocení ostatních vyleštěných a naleptaných vzorků je 

v tabulce č. 19. Příslušné fotografie metalografických výbrusů jsou uvedeny v příloze. 

  
Obrázek č. 34.  Tavba I série 1, neleptaný stav 50x, leptaný stav 50x. Hodnoceno dle ČSN 42 0461 

- ID4 P1 P96. 
 

Tabulka č. 19.  Metalografický rozbor odebraných vzorků taveb I-VI. 

5.1.5. Eutektické buňky 
Počet eutektických buněk zjištěných metodikou popsanou v teoretické části. 

Fotografie metalografického výbrusu leptaného vzorku z první série tavby I jako příkladu 

je na obrázku č. 35. Vypočtené hodnoty množství eutektických na příslušných vzorcích 

uvádí tabulka č. 20. Další jednotlivé fotografie výbrusů na zjištění počtu eutektických 

buněk jsou uvedeny v příloze. 

 

Série č. Metalografický rozbor vzorků taveb I – VI 

I II III IV V VI 

1 ID4 P1 P96 ID5 P1 P60 ID5 P1 P70 ID7 P1 P20 ID5 P1 P75 ID5 P1 P85 

2 ID6 P1 P45 ID5 P1 P80 ID5 P1 P80 IC4 P1 P60 ID5 P1 P30 IE4/5 P1 P65 

3 IE7 P1 P60 ID7 P1 P20 ID6 P1 P70 ID6 P1 P40 IE6 P1 P30 ID5/6 P1 P50 

4 ID6 P1 P45 ID6 P1 P40 ID7 P1 P45 ID7 P1 P30 ID6 P1 P35 ID4/5 P1 P70 
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Obrázek č. 35.  Eutektické buňky vzorku první série tavby I. Zvětšení 10 x. 

 

Série č. Počet eutektických buněk vzorků taveb I – VI [mm-2] 

I II III IV V VI 

1 0,467 0,628 0,648 0,613 0,537 0,691 

2 0,431 0,470 0,566 0,502 0,466 0,598 

3 0,403 0,439 0,435 0,466 0,413 0,511 

4 0,378 0,399 0,456 0,433 0,360 0,503 

Celková změna 19,05 % 36,46 % 29,62 % 29,36 % 32,96 % 27,20 % 
Tabulka č. 20.  Stanovený počet eutektických buněk vzorků taveb I-VI. Výška zákalky 

5.1.6. Výška zákalky 
Naměřené výšky zákalek na rozlomených klínových zkouškách uvádí tabulka č. 21. 

Rozlomená klínová zkouška s viditelnou výškou zákalky je na obrázku č. 36. 

 

Série č. Výška zákalky vzorků taveb I – VI [mm] 

I II III IV V VI 

1 18 6,9 3,5 5,8 15,8 0 

2 25 21,2 13,2 20,1 27,6 13,2 

3 35 34,1 37,1 27,5 37,4 21,4 

4 45 34,4 14,1 36,4 80 22,3 

Poměrný nárůst 

k výšce zkoušky 

(80 mm) 

33,75 % 34,37 % 13,25 % 38,25 % 80,25 % 27,87 % 

Tabulka č. 21.  Hodnoty naměřené na vzorcích klínové zkoušky jednotlivých taveb I-VI. 
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Obrázek č. 36.  Klínová, zákalková zkouška. Vyznačení výšky zákalky. 

5.1.7. Grafické závislosti naměřených hodnot 

 
Obrázek č. 37.  Parametr metalurgické kvality a výška zákalky tab. 14, R2=0,649. 
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Obrázek č. 38.  Parametr metalurgické kvality a počet eutektických buněk, R2=0,638. 

 

 
Obrázek č. 39.  Parametr metalurgické kvality a matematické vyjádření hustoty, R2=0,45. 
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Obrázek č. 40.  Parametr metalurgické kvality a změna měrného objemu. 

 

 
Obrázek č. 41.  Parametr metalurgické kvality a poměrná staženina VPSS. 
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Obrázek č. 42.  Změna výšky zákalky a počtu eutektických buněk vlivem změny metalurgické 

kvality při tavení. 
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5.1.8. Diskuse výsledků 
V této části byla posuzována metalurgická kvalita litin na šesti druzích vsázky, pro 

které byl nastaven tavicí teplotní režim s výdrží na teplotě přehřátí. Termickou analýzou 

byly přesně stanoveny teploty (TL, TE, TS). Tyto jsou použité pro výpočty změn měrného 

objemu tuhnoucí litiny. Současně byl proveden výpočet konečné změny měrného objemu 

litiny jako převrácená hodnota hustoty. Na zkušebním odlitku byla změřena poměrná 

velikost soustředné staženiny pro komplexní posouzení litiny z hlediska smršťování a 

možného výskytu staženin a ředin v odlitcích. Provedené matematické výpočty 

objemových změn v [%] při tuhnutí grafitických litin a měření poměrných velikostí 

soustředných staženin na zkušebních odlitcích se dají použít pro stanovení nutného 

množství kompenzaci úbytku objemu v průběhu tuhnutí odlitků. To jest velikosti nutné 

napájecí části nálitku u nálitkovaných odlitků.  

Byl navržen tzv. parametr metalurgické kvality litiny PMK. Ten byl stanoven z křivky 

první derivace křivky ochlazování, která popisuje kinetiku tuhnutí. Tento parametr byl dán 

do souvislosti s metalografickými výsledky množství eutektických buněk, struktura vzorku 

a s hodnotami naměřenými na technologických zkouškách.  

Rostoucí výška zákalky koresponduje se snižujícím se počtem eutektických buněk, 

což koresponduje s režimem tavení a dobou výdrže na teplotě přehřátí. 

Změnou vsázky a stupně přehřátí se měnila metalurgická kvalita vyjádřená výškou 

zákalky, velikostí objemových změn, při zachování shodných absolutních teplot zjištěných 

z křivky ochlazování. 
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5.2. Provozních výsledky - Slévárna odstředivě litých válců 
 Válce vyráběné odstředivým litím jsou tzv. dvouvrstvé válce. Vrstva tvořící 

pracovní vrstvu válce je z technologického hlediska nazývána plášťovou vrstvou. Druhá 

vrstva tvořící výplň těla válce a čepy válce nazývána „jádrová“. Tato jádrová vrstva je 

zpravidla odlévána z tvárné litiny legované niklem nebo z šedé litiny legované niklem, 

chrómem a manganem. Pracovní vrstva je podle způsobu použití válce, resp. umístění 

válce v pracovních stolicích válcovací tratě tvořená legovanou litinou s vysokým obsahem 

chrómu označovanou HiCr, chróm-molybden-niklovou litinou s neurčitě tvrzenou pracovní 

vrstvou označovanou ICDP, nástrojovou litinou s vysokým obsahem chrómu a 

molybdenu, nebo rychlořeznou ocelí označovanou HSS. Schématický nákres válce a 

rozdělení vrstev je na obrázku č. 43. Na obrázku č. 44 [58] je schématické znázornění 

spojité teplé válcovací tratě s popisem umístění válců dle jakosti pracovní vrstvy. 

Z technologického hlediska se výroba odstředivě litých válců neobejde bez termické 

analýzy. Přesné znalosti teplot likvidu, minima eutektické reakce a solidu je nutná pro 

kvalitní spojení dvou rozdílných materiálů, tak aby byly zajištěny výrobní podmínky pro 

kvalitu vyrobeného válce. Surová hmotnost odlévaných válců v této slévárně je až 

32 000 kg o průměru od 500 do 1 050 mm a délce do 7 200 mm.  

 
Obrázek č. 43.  Schématický popis vrstev odstředivě litého válce. 

 

Vyšší kvalita a stabilita jakosti pracovních vrstev válců pracujících v hotovním pořadí 

a vývoj kvalitativně náročnějších materiálu přiměl k úvahám o využití termické analýzy 

jako prostředku nejen ke sledování procesu přípravy kovu v peci a v pánvi, ale i 

k cílenému řízení metalurgické kvality.  
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Obrázek č. 44.  Schématický popis spojité teplé válcovací tratě USS Košice [58]. 

 

Z metalurgického hlediska je tedy termická analýza využívána pro řízení 

metalurgického pochodu, výrobu válců s pracovní plášťovou vrstvou ICDP - Indefinite 

Child Double Pour. Chemické složení tohoto materiálu ICDP je na obrázku č. 45 [59]. 

 
Obrázek č. 45.  Chemické složení materiálu ICDP – obchodní označení NTV [59]. 

5.2.1. Termická analýza 
Křivka ochlazování je podrobena detailnímu rozboru. Hlavním ukazatelem 

jednotlivých parametrů křivky ochlazování je její první derivace. Pro výrobu odstředivě 

litých válců, tedy válců dvouvrstvých je z pohledu technologie výroby termická analýza 

využívána pro zjištění teplot: likvidu TL, eutektické reakce TE a teploty solidu TS a to jak 

pracovní vrstvy, tak i jádrové vrstvy, kdy se podle těchto teplot stanoví okamžik lití pro 

zajištění kvalitního spojení obou vrstev s minimálním vymytím (smísením) vrstev. 
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Důležitým krokem využití termické analýzy k řízení metalurgické kvality byla náhrada 

analogového měřicího zařízení za digitální měřící zařízení, které umožní vyhodnocování 

dalších parametrů křivky ochlazování. Pro sběr dat je používán měřící systém fy. Heraeus 

Electro-Nite. Skládající se z kelímků pro odběr vzorku s termočlánkem typu K - QC4010 

obrázek č. 46, měřící jednotky Quick-Lab doplněný o hodnotící a archivační software 

MeltControl 2000. Tento software dovoluje export naměřených dat do programu 

MS Excel.  

 
Obrázek č. 46.  Kelímky QC4010 pro odběr křivky ochlazování. 

 

Exportovaná data křivek jsou dále pak analyzována vytvořeným programem ve  

MS Visual Basic na základě předem známých stanovených podmínek pro analýzu křivky 

chladnutí. Zdrojový kód analyzačního programu je uveden v příloze této práce. Tento 

program z naměřených dat křivky ochlazování a její první derivace vyhodnocuje dále 

uvedené teploty a parametry: TL [°C], TE min [°C], TE max [°C], Ts [°C], P2 [s], P3 [s] zobrazené 

na obrázku č. 47. 

Z těchto hodnot jsou pak vypočítávány parametry křivky ochlazování, mezi něž 

patří: rekalescence R (48), oxidační faktor OXF (49), parametr metalurgické kvality 

PMK (55) dále pak níže zmíněný parametr Alfa (57, 58) a časový interval ve kterém je 

stanovený parametr alfa – doba Alfa (59). Hodnoty a parametry křivky jsou dány do 

souvislosti s materiálovými a metalografickými vlastnostmi sledovaného materiálu a 

z dlouhodobého hlediska s užitnými vlastnostmi válce. 
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Obrázek č. 47.  Rozbor křivky ochlazování ze záznamu programu Melt Kontrol 2000. Vyznačené 

teploty a hodnoty první derivace pro výpočet dalších parametrů. 

5.2.2. Významu a stanovení parametru Alfa 
Užitné vlastnosti materiálu ICDP, který se používá pro pracovní vrstvu odstředivě 

litých dvouvrstvých válců pracujících v hotovním pořadí, jsou závislé na množství 

vyloučeného grafitu. Dle dostupných informací [60] by se mělo množství grafitu vyskytovat 

v úzkém rozmezí hodnot 2-5 %. Vyhodnocení množství grafitu je provedeno hodnocením 

mikrostruktury v hloubce 15 mm od kraje pracovní vrstvy obrazovým analyzátorem dle 

ASTM E 562 při zvětšení 50x. Hodnotí se plošný podíl grafitu. Tato metodika byla 

rozpracována na základě metodiky, které poskytl nezávislý konzultant v oboru výroby 

odstředivě litých válců J. P. Bocquet. Jak již bylo uvedeno množství a způsob krystalizace 

litiny je závislý na mnoha faktorech. Z metalurgického pohledu by se mělo docílit 

shodného výsledku za předpokladu dodržení shodných podmínek pro přípravu. tzn. 

tavení, chemické složení, očkování a tuhnutí litiny. Jednou z metod jak kontrolovat 

metalurgickou kvalitu natavené litiny je termická analýza. Vycházíme-li z tohoto 

předpokladu, jsou-li identické křivky tuhnutí, tedy jejích parametry, je také shodná 

výsledná kvalita litiny. Z principu tuhnutí litin resp. tvorby a vylučování grafitu bude 

detailně termickou analýzou sledována oblast eutektické prodlevy. Hodnocená oblast pro 

transparentní hodnocení musí být přesně stanovena. Ke stanovení začátku a konce 

hodnocené oblasti poslouží první derivace křivky ochlazování. Tavenina, resp. křivka 

ochlazování odebíraná z pece má charakter bílého tuhnutí s mírným poklesem v oblasti 
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eutektické prodlevy. Po odpichu a očkování dochází ke změně tvaru křivky právě v oblasti 

eutektické prodlevy, křivka má charakter šedého tuhnutí, nastává rekalescence. Tohoto 

bylo využito pro stanovení detailně hodnoceného intervalu tedy kvality kovu před 

odpichem. Vymezený interval hodnocené oblasti je stanoven počáteční teplotou TEstart [°C] 

a konečnou teplotou TEkonec. [°C]. Tyto teploty jsou přesně definovány hodnotami 

1. derivace následovně. TEstart je počátek oblasti sklonu křivky ochlazování v oblasti 

eutektické prodlevy a je tam, kde hodnota první derivace nabývá hodnoty y’=0. Konec 

sledovaného úseku TEkonec křivky je tam, kde pro následujících prvních 5 hodnot křivky 

první derivace bude platit y’<-0,100 obrázek č. 48. Proložením tohoto úseku křivky 

chladnutí přímkou, výpočtem rovnice lineární regrese [61]. Rovnice této přímky má tvar 

popsaný rovnicí (57). Z této regrese byl použit koeficient „a“ jako parametr Alfa pro 

hodnocení sklonu eutektické prodlevy. 

 

 
Obrázek č. 48.  Identifikace intervalu křivky ochlazování pro výpočet parametru Alfa. 

 

baxy +=           (57) 

kde  a je směrnice přímky a je námi hledaný parametr α − Alfa 

  b je koeficient rovnice přímky 

  x, y jsou souřadnice aproximovaných bodů   
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Parametr a se vypočítá dle rovnice (58) jak ji uvádí literatura [62]. 

 

22 )( ii

iiii

xxn
yxyxn

a
Σ−Σ

ΣΣ−Σ
=

   
      (58) 

kde a je námi hledaný parametr α „Alfa“, (směrnice přímky) 

xi, yi, souřadnice aproximovaných bodů křivky ochlazování v intervalu 

vymezeném první derivací křivky ochlazování. 

Hodnota parametru doba Alfa je dle (59) 

 

EstartEkonec ttdobaAlfa −=      [s]   (59) 

kde tEkonec je odečtený čas v okamžiku TEkonec  [s] 

  tEstart je odečtený čas v okamžiku TEstart  [s]. 

 

Pro tento parametr Alfa byl stanoven interval hodnot, kterých může nabývat -

0,045<α<-0,020. Změnu hodnoty parametru Alfa a tím sklon křivky v oblasti eutektické 

prodlevy je možné ovlivňovat grafitotvornými či karbidotvornými prvky v litině. Pokud je 

hodnota α nižší (křivka má výrazně klesající charakter) provede se doočkování v peci 

drceným FeSi 75. Pokud parametr Alfa přesáhne horní hranici intervalu (křivka je rovná, či 

dochází k rekalescenci) provede se regulace přídavkem FeCr. Po této úpravě taveniny je 

proveden odpich. Provádí očkování v pánvi přídavky FeMn, CaMnSi, FeSi drc. Z takto 

upravené taveniny je odebrán vzorek pro termickou analýzu a analýzu chemického 

složeni. Po vychladnutí odlitku válce je odebrán vzorek pro mechanické zkoušky a 

metalografický rozbor a vyhodnocení obsahu grafitu.  
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5.2.3. Dosažené výsledky 
Z křivky ochlazování a její první derivace byly odečteny hodnoty teplot a času 

vypočítané parametry charakterizující tvar křivky. Tato odečtené data z křivek snímaných 

ze vzorku v peci a v pánvi jsou uvedena v tabulkách č. 22, 23. Vypočítané parametry 

křivek ochlazování na základě výše uvedené metodiky a výše uvedených vzorců jsou 

v tabulkách č. 24, 25. Jednotlivé shodné teploty a parametry uváděné v tabulkách jsou 

označeny indexem pec – z křivky tuhnutí odebíraní z pece, a indexem pánev – z křivky 

tuhnutí odebírané z pánve. Pro každou dvojici je spočítaný rozdíl hodnot dokumentující 

shodný vliv úpravy taveniny v pánvi. Pro jednotlivé teploty a parametry je tabulka 

doplněna o tzv. popisnou statistiku, která popisuje soubor rozptylem, střední hodnotou, 

šikmostí, špičatostí. Tyto hodnoty jsou použity pro výpočet Gaussova rozdělení G(x), na 

základě rovnice (60) dle lit. pramenů [63,64] a následnou grafickou interpretaci. 

 

( )
( )

22
2 2
1 σ

µ

πσ

−
−

=
x

exG         (60) 

kde G(x) hledaná hodnota G(x) 

  σ2 rozptyl souboru 

  x konkrétní hodnota, pro kterou je počítáno G(x) 

µ střední hodnota sledovaného souboru spočítaná v programu 

MS Excel na základě metodiky popsané [63]. 

Teploty a parametry křivky ochlazování jsou dány do vzájemné souvislosti pro 

určení a popisu děje tuhnutí. Vedle těchto dat jsou prováděna metalografické hodnocení 

vzorků (plošné množství grafitu) tabulka č. 29 a tvrdost po hloubce vzorku tabulka č. 33. 

Výsledky těchto zkoušek jsou srovnávány s odečtenými a vypočtenými parametry křivky 

ochlazování.  
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číslo vzorku TL pec[°C] G(x) TL pánev[°C] G(x) ∆ [°C� G(x) TE start pec[°C] G(x) TE start pánev[°C] G(x) ∆ [°C� G(x) TE min pec[°C] G(x) TE min pánev[°C] G(x) ∆ [°C� G(x)
85055 1213,72 0,045 1218,46 0,095 4,74 0,049 1191,84 0,015 1206,38 0,047 14,54 0,007 1134,7 0,278 1134,66 0,240 -0,04 0,240
85062 1217,32 0,204 1203,58 0,000 -13,74 0,000 1202,22 0,066 1190,48 0,011 -11,74 0,020 1134,6 0,259 1130,6 0,003 -4 0,019
85063 1216,96 0,204 1201,52 0,000 -15,44 0,000 1194,28 0,027 1191,04 0,013 -3,24 0,049 1136,5 0,241 1129,9 0,001 -6,6 0,000
85066 1218,8 0,141 1220,06 0,077 1,26 0,099 1195,5 0,035 1201,34 0,071 5,84 0,035 1136,5 0,241 1136,6 0,172 0,1 0,236
85068 1216,4 0,192 1219,62 0,083 3,22 0,074 1203,3 0,065 1202,02 0,070 -1,28 0,051 1137 0,144 1137 0,133 0 0,239
85069 1216,58 0,197 1218,44 0,096 1,86 0,093 1201,22 0,065 1204,08 0,063 2,86 0,045 1136,1 0,313 1135,76 0,240 -0,34 0,242
85070 1214,42 0,078 1216,92 0,100 2,5 0,085 1197,02 0,045 1205,48 0,054 8,46 0,025 1134,7 0,278 1135,52 0,250 0,82 0,193
85071 1215,64 0,154 1217,22 0,101 1,58 0,096 1193,34 0,022 1203,42 0,066 10,08 0,019 1134,6 0,259 1135,8 0,238 1,2 0,161
85072 1217,14 0,205 1216,72 0,100 -0,42 0,103 1201 0,065 1203,8 0,064 2,8 0,046 1133,8 0,109 1136,14 0,214 2,34 0,068
85073 1217,64 0,198 1213,3 0,062 -4,34 0,054 1203,76 0,064 1199,64 0,068 -4,12 0,047 1136 0,327 1135,66 0,245 -0,34 0,242
85074 1215,4 0,139 1212,9 0,056 -2,5 0,083 1203,42 0,065 1212,7 0,009 9,28 0,022 1134,4 0,219 1134,52 0,231 0,12 0,235
85075 1218,08 0,181 1216,3 0,098 -1,78 0,092 1203,52 0,065 1192,88 0,023 -10,64 0,024 1135,5 0,363 1133,96 0,185 -1,54 0,182
85076 1218,2 0,176 1218,92 0,091 0,72 0,102 1202,98 0,066 1204,12 0,063 1,14 0,049 1135,8 0,350 1136,98 0,135 1,18 0,163
85077 1216,5 0,195 1216,42 0,099 -0,08 0,103 1202,82 0,066 1196,2 0,047 -6,62 0,039 1135,6 0,361 1136,02 0,223 0,42 0,221
88078 1215,4 0,139 1215,24 0,089 -0,16 0,103 1198,54 0,055 1196,24 0,047 -2,3 0,051 1133,3 0,049 1133,32 0,122 0,02 0,238
88079 1216,9 0,204 1216,34 0,098 -0,56 0,102 1202,28 0,066 1203,22 0,067 0,94 0,050 1134,7 0,278 1133,74 0,164 -0,96 0,223
88080 1214,9 0,107 1212,5 0,050 -2,4 0,084 1199,18 0,058 1198,44 0,062 -0,74 0,051 1133,62 0,084 1131,44 0,014 -2,18 0,125
88081 1218 0,185 1218,04 0,098 0,04 0,104 1194,14 0,027 1199,4 0,067 5,26 0,037 1135 0,327 1134,2 0,207 -0,8 0,231
88082 1217,8 0,193 1219,94 0,079 2,14 0,089 1205,96 0,055 1200,84 0,071 -5,12 0,045 1134,7 0,278 1135,26 0,255 0,56 0,212
88084 1217,2 0,205 1217,1 0,101 -0,1 0,103 1203,86 0,064 1191,04 0,013 -12,82 0,016 1135 0,327 1134,76 0,245 -0,24 0,242
85085 1215,3 0,133 1214,1 0,074 -1,2 0,098 1207,54 0,045 1202,08 0,070 -5,46 0,043 1135,3 0,356 1135,82 0,237 0,52 0,215
85086 1217,3 0,204 1217,06 0,101 -0,24 0,103 1216,92 0,003 1202,9 0,068 -14,02 0,013 1133,3 0,049 1134,32 0,217 1,02 0,177
85087 1217,7 0,196 1223,16 0,032 5,46 0,039 1199,84 0,061 1198,72 0,064 -1,12 0,051 1135,3 0,356 1135,16 0,255 -0,14 0,241
85090 1213,2 0,027 1213,84 0,071 0,64 0,102 1194,08 0,026 1192,66 0,022 -1,42 0,051 1133,8 0,109 1134 0,189 0,2 0,232
85091 1215,12 0,121 1213,82 0,070 -1,3 0,097 1199,14 0,058 1197,82 0,059 -1,32 0,051 1135,6 0,361 1135,32 0,255 -0,28 0,242
85093 1218,4 0,165 1216,86 0,100 -1,54 0,095 1199,16 0,058 1200,28 0,070 1,12 0,050 1135,7 0,357 1134,3 0,215 -1,4 0,193
85094 1215,5 0,145 1217,74 0,100 2,24 0,088 1199,66 0,060 1205,96 0,050 6,3 0,033 1135,8 0,350 1136,84 0,149 1,04 0,175
85095 1214,8 0,101 1215,54 0,092 0,74 0,102 1197,94 0,051 1199,2 0,066 1,26 0,049 1134,62 0,263 1137,92 0,057 3,3 0,023
85096 1216,1 0,179 1216,06 0,097 -0,04 0,104 1202,66 0,066 1203,72 0,065 1,06 0,050 1136,6 0,221 1135,7 0,243 -0,9 0,226
85097 1219,7 0,085 1219,9 0,079 0,2 0,103 1198,08 0,052 1219,84 0,000 21,76 0,001 1135,9 0,340 1136,6 0,172 0,7 0,202
85098 1219,7 0,085 1217,9 0,099 -1,8 0,092 1199,7 0,060 1197,44 0,056 -2,26 0,051 1137,26 0,101 1136,64 0,168 -0,62 0,237
85099 1220,5 0,045 1220,98 0,063 0,48 0,103 1207,42 0,046 1203,6 0,065 -3,82 0,048 1136,5 0,241 1135,22 0,255 -1,28 0,202
85100 1214,82 0,102 1215,78 0,095 0,96 0,101 1199,08 0,058 1200,7 0,071 1,62 0,049 1136,8 0,181 1135,26 0,255 -1,54 0,182
85103 1220,28 0,055 1215,46 0,092 -4,82 0,046 1219,8 0,001 1204,02 0,063 -15,78 0,008 1136,5 0,241 1136,12 0,216 -0,38 0,242
85104 1218,7 0,147 1220,12 0,076 1,42 0,097 1203,78 0,064 1201,64 0,071 -2,14 0,051 1137,42 0,080 1136,92 0,141 -0,5 0,240
85105 1216,88 0,204 1220,74 0,067 3,86 0,064 1196,2 0,040 1202,52 0,069 6,32 0,033 1134,5 0,239 1136,42 0,190 1,92 0,099
85106 1219,06 0,124 1219,12 0,089 0,06 0,104 1207,02 0,049 1198,32 0,062 -8,7 0,031 1137,1 0,126 1134,94 0,251 -2,16 0,127
85107 1220,3 0,054 1220,74 0,067 0,44 0,103 1208,3 0,040 1204,56 0,060 -3,74 0,048 1136,6 0,221 1135,3 0,255 -1,3 0,201
85108 1218,2 0,176 1222,7 0,038 4,5 0,053 1204,8 0,061 1209,56 0,024 4,76 0,039 1136,9 0,162 1136,68 0,164 -0,22 0,242
85109 1217,5 0,201 1218,38 0,096 0,88 0,101 1205,2 0,059 1201,04 0,071 -4,16 0,047 1134,4 0,219 1135,2 0,255 0,8 0,195
85110 1219,22 0,114 1219,3 0,087 0,08 0,104 1204 0,064 1205,94 0,050 1,94 0,048 1135,44 0,362 1135,56 0,249 0,12 0,235
85111 1213,5 0,036 1221,92 0,049 8,42 0,010 1199,4 0,059 1210,94 0,016 11,54 0,014 1133,8 0,109 1135,72 0,242 1,92 0,099
85112 1221,06 0,026 1222,38 0,043 1,32 0,098 1220,74 0,001 1207,46 0,039 -13,28 0,015 1135,7 0,357 1134,78 0,245 -0,92 0,225
85113 1215,3 0,133 1217,7 0,100 2,4 0,086 1196,34 0,041 1199,26 0,066 2,92 0,045 1135,9 0,340 1135,64 0,246 -0,26 0,242
95001 1217 0,205 1217,84 0,099 0,84 0,101 1203 0,066 1204,06 0,063 1,06 0,050 1135,2 0,349 1136,7 0,162 1,5 0,134
95002 1214,6 0,089 1217,3 0,101 2,7 0,082 1205,4 0,058 1195,78 0,044 -9,62 0,028 1135,6 0,361 1136,66 0,166 1,06 0,173
95002 1218,4 0,165 1220,12 0,076 1,72 0,094 1208,38 0,040 1196,92 0,052 -11,46 0,021 1136,3 0,279 1135,4 0,253 -0,9 0,226
95004 1218,22 0,175 1216,74 0,100 -1,48 0,096 1207 0,049 1195,64 0,043 -11,36 0,021 1136,9 0,162 1133,36 0,126 -3,54 0,034
95005 1219,34 0,107 1218,74 0,093 -0,6 0,102 1200,46 0,063 1198,28 0,061 -2,18 0,051 1136,8 0,181 1135,18 0,255 -1,62 0,175

Stř. hodnota 1217,1163 1217,1751 0,0588 1202,2698 1201,2984 -0,9714 1135,5033 1135,2147 -0,2886
Chyba stř. hodnoty 0,2779 0,5667 0,5503 0,8610 0,8024 1,1103 0,1572 0,2234 0,2352
Směr. odchylka 1,9451 3,9671 3,8523 6,0273 5,6170 7,7721 1,1002 1,5638 1,6464
Rozptyl výběru 3,7833 15,7383 14,8405 36,3283 31,5507 60,4058 1,2105 2,4455 2,7105
Špičatost -0,6728 6,3396 7,7500 2,1794 1,6180 0,5001 -0,8129 3,1585 3,9405
Šikmost -0,0339 -2,0084 -2,0902 1,1088 0,5584 0,3461 -0,2249 -1,4925 -1,2189
Počet 49 49 49 49 49 49 49 49 49
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Tabulka č. 22.  Odečtené hodnoty teplot z křivky ochlazování z pece a z pánve. Vypočtené jejich 
diference, spočítané hodnoty G(x). 
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číslo vzorku TE max pec[°C] G(x) TE max pánev[°C] G(x) ∆ [°Cξ G(x) TE konec pec[°C] G(x) TS pec [°C] G(x) TS pánev[°C] G(x) ∆ [°Cξ G(x)
85055 1134,7 0,277 1134,74 0,237 0,04 0,241 1131,86 0,239 1119,86 0,014 1107,2 0,059 -12,66 0,020
85062 1134,78 0,291 1130,6 0,003 -4,18 0,013 1132,8 0,321 1110,08 0,079 1103,9 0,049 -6,18 0,050
85063 1136,5 0,242 1130,02 0,001 -6,48 0,000 1134,24 0,166 1110,12 0,079 1103,88 0,049 -6,24 0,050
85066 1136,5 0,242 1136,7 0,173 0,2 0,236 1133,74 0,244 1113,58 0,065 1113,7 0,042 0,12 0,054
85068 1137 0,145 1137,02 0,142 0,02 0,241 1134,46 0,134 1111,64 0,077 1101,78 0,038 -9,86 0,033
85069 1136,1 0,315 1135,84 0,241 -0,26 0,243 1133,24 0,303 1112,28 0,074 1112,92 0,047 0,64 0,052
85070 1134,7 0,277 1135,94 0,236 1,24 0,167 1131,86 0,239 1103,02 0,027 1109,64 0,059 6,62 0,024
85071 1134,6 0,258 1135,84 0,241 1,24 0,167 1131,8 0,230 1104,24 0,037 1106,22 0,058 1,98 0,047
85072 1133,8 0,108 1136,2 0,218 2,4 0,070 1131,2 0,138 1107,32 0,066 1109,48 0,059 2,16 0,046
85073 1136 0,330 1135,76 0,245 -0,24 0,243 1133,48 0,278 1114,22 0,060 1107,68 0,060 -6,54 0,049
85074 1134,4 0,218 1134,52 0,223 0,12 0,239 1131,64 0,205 1105,78 0,052 1110,48 0,057 4,7 0,033
85075 1135,5 0,364 1134,08 0,185 -1,42 0,183 1132,74 0,321 1112,68 0,072 1086,82 0,000 -25,86 0,000
85076 1135,8 0,352 1137,28 0,117 1,48 0,145 1133,46 0,281 1112,2 0,075 1111,82 0,052 -0,38 0,055
85077 1135,6 0,363 1136,04 0,229 0,44 0,226 1132,68 0,319 0,000 1116,02 0,030 0,054
88078 1133,32 0,049 1133,36 0,116 0,04 0,241 1130,56 0,062 1110,8 0,079 1109,06 0,060 -1,74 0,057
88079 1134,7 0,277 1133,8 0,158 -0,9 0,221 1132,26 0,291 1107,08 0,064 1108,9 0,060 1,82 0,047
88080 1133,7 0,093 1131,44 0,012 -2,26 0,109 1131,04 0,116 1108,7 0,075 1106,84 0,059 -1,86 0,057
88081 1135 0,327 1134,4 0,214 -0,6 0,235 1132,12 0,275 1111,22 0,079 1108,76 0,060 -2,46 0,058
88082 1134,7 0,277 1135,26 0,254 0,56 0,219 1131,96 0,253 1121,88 0,006 1109,16 0,059 -12,72 0,019
88084 1135 0,327 1135,26 0,254 0,26 0,234 1132,12 0,275 1112,38 0,074 1108,42 0,060 -3,96 0,056
85085 1135,3 0,357 1135,94 0,236 0,64 0,214 1132,66 0,319 1123,96 0,002 1108,94 0,060 -15,02 0,011
85086 1133,3 0,048 1134,34 0,209 1,04 0,184 1130,96 0,105 1111,4 0,078 1107,56 0,060 -3,84 0,057
85087 1135,3 0,357 1135,16 0,253 -0,14 0,243 1132,76 0,321 1111,92 0,076 1104,2 0,050 -7,72 0,044
85090 1133,8 0,108 1134 0,178 0,2 0,236 1128,68 0,001 1094,2 0,000 1075,14 0,000 -19,06 0,003
85091 1135,6 0,363 1135,64 0,249 0,04 0,241 1132,48 0,310 1111,16 0,079 1109,76 0,058 -1,4 0,057
85093 1135,7 0,359 1134,7 0,235 -1 0,215 1132,84 0,321 1105,5 0,049 1107,94 0,060 2,44 0,045
85094 1135,8 0,352 1136,92 0,152 1,12 0,177 1133,56 0,268 1110,5 0,080 1111,3 0,054 0,8 0,051
85095 1134,62 0,262 1138,02 0,058 3,4 0,022 1132,26 0,291 1108,32 0,073 1110,44 0,057 2,12 0,046
85096 1136,6 0,222 1135,7 0,247 -0,9 0,221 1134 0,204 1110,64 0,080 1109,62 0,059 -1,02 0,056
85097 1135,9 0,342 1136,6 0,183 0,7 0,210 1133,42 0,285 1109,32 0,078 1110,86 0,055 1,54 0,048
85098 1137,26 0,102 1136,64 0,179 -0,62 0,234 1134,74 0,097 1114,1 0,061 1107,18 0,059 -6,92 0,047
85099 1136,6 0,222 1135,26 0,254 -1,34 0,190 1133,76 0,241 1110,64 0,080 1110,7 0,056 0,06 0,054
85100 1136,8 0,182 1135,26 0,254 -1,54 0,173 1134,18 0,176 1108,94 0,076 1104,94 0,053 -4 0,056
85103 1136,5 0,242 1136,74 0,170 0,24 0,235 1133,66 0,255 1112,2 0,075 1115,78 0,031 3,58 0,039
85104 1137,42 0,080 1137,02 0,142 -0,4 0,241 1134,96 0,072 1115,64 0,046 1108,84 0,060 -6,8 0,048
85105 1134,5 0,238 1136,42 0,200 1,92 0,107 1132,64 0,318 1098,56 0,005 1105,72 0,056 7,16 0,022
85106 1137,1 0,127 1135,48 0,253 -1,62 0,166 1134,46 0,134 1111,68 0,077 1107,14 0,059 -4,54 0,055
85107 1136,6 0,222 1135,3 0,254 -1,3 0,193 1133,4 0,288 1111,48 0,078 1114,34 0,039 2,86 0,043
85108 1136,9 0,163 1136,68 0,175 -0,22 0,243 1134,46 0,134 1106,98 0,063 1110,06 0,058 3,08 0,041
85109 1134,4 0,218 1135,3 0,254 0,9 0,195 1131,88 0,242 1107,98 0,071 1111,9 0,051 3,92 0,037
85110 1135,44 0,363 1135,72 0,247 0,28 0,233 1132,32 0,297 1107,68 0,068 1113,16 0,045 5,48 0,029
85111 1133,8 0,108 1135,74 0,246 1,94 0,105 1130,84 0,091 1105,98 0,054 1113,8 0,042 7,82 0,019
85112 1135,7 0,359 1134,84 0,242 -0,86 0,223 1133,16 0,309 1111,42 0,078 1109,64 0,059 -1,78 0,057
85113 1135,9 0,342 1135,64 0,249 -0,26 0,243 1133,22 0,305 1111,64 0,077 1108,8 0,060 -2,84 0,058
95001 1135,2 0,350 1136,74 0,170 1,54 0,140 1132,84 0,321 0,000 1112,72 0,048 0,054
95002 1135,6 0,363 1136,68 0,175 1,08 0,181 1132,72 0,320 1108,82 0,076 1112,82 0,047 4 0,037
95002 1136,3 0,281 1135,48 0,253 -0,82 0,225 1133,56 0,268 1114,9 0,054 1105,14 0,054 -9,76 0,033
95004 1136,9 0,163 1133,74 0,152 -3,16 0,047 1134,04 0,198 1112,74 0,072 1104,7 0,052 -8,04 0,042
95005 1136,8 0,182 1135,22 0,254 -1,58 0,169 1134,24 0,166 1113,18 0,069 1114,4 0,039 1,22 0,050

Stř. hodnota 1135,5110 1135,3269 -0,1841 1132,8155 1110,4374 1108,1678 -2,5336
Chyba stř. hodnoty 0,1565 0,2240 0,2347 0,1774 0,7306 0,9483 1,0088
Směr. odchylka 1,0958 1,5681 1,6426 1,2417 5,0084 6,6379 6,9159
Rozptyl výběru 1,2008 2,4589 2,6983 1,5419 25,0842 44,0613 47,8300
Špičatost -0,8130 3,3317 4,0235 1,2213 2,9398 14,0141 1,8720
Šikmost -0,2202 -1,5460 -1,2558 -0,7576 -0,3306 -3,2655 -1,1760
Počet 49 49 49 49 47 49 47
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Tabulka č. 23.  Odečtené hodnoty teplot z křivky ochlazování z pece a z pánve. Vypočítané jejich 
diference, spočtené hodnoty G(x). 
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číslo vzorku P2 pec [s] G(x) P2 pánev [s] G(x) ∆ [s] G(x) P3 pec [s] G(x) P3 pánev [s] G(x) ∆ [s] G(x) VPS [°] G(x) VPS [°] G(x) ∆ [°] G(x) PA pec G(x)
85055 0 0,072 0,5 0,028 0,5 0,027 0,000 60,5 0,027 0,016 0,010 10,11 0,046 0,038 0,001
85062 37 0,000 0 0,027 -37 0,000 38 0,002 67 0,012 29 0,003 7,43 0,011 13,39 0,057 5,96 0,046 -0,6301 2,334
85063 0 0,072 2 0,031 2 0,029 65,5 0,034 64,5 0,018 -1 0,017 26,1 0,011 7,97 0,036 -18,13 0,001 -0,7498 2,069
85066 0 0,072 1,5 0,030 1,5 0,028 65,5 0,034 60,5 0,027 -5 0,018 10,01 0,011 10,49 0,048 0,48 0,039 -0,7398 2,131
85068 0 0,072 1 0,029 1 0,028 70 0,033 59 0,031 -11 0,019 8,51 0,011 7,7 0,035 -0,81 0,036 -0,6407 2,357
85069 0 0,072 8,5 0,037 8,5 0,032 68 0,034 48 0,037 -20 0,018 7,29 0,011 11,05 0,050 3,76 0,045 -0,7628 1,981
85070 0 0,072 24,5 0,013 24,5 0,013 67 0,035 39 0,018 -28 0,014 4,23 0,011 7,32 0,033 3,09 0,044 -0,7258 2,208
85071 0 0,072 24,5 0,013 24,5 0,013 61 0,031 42 0,025 -19 0,018 8,92 0,011 8,31 0,038 -0,61 0,036 -0,7941 1,739
85072 0 0,072 2,5 0,031 2,5 0,029 46,5 0,008 59,5 0,030 13 0,009 11,47 0,011 16,9 0,055 5,43 0,046 -0,8348 1,395
85073 0 0,072 0,5 0,028 0,5 0,027 60 0,029 63 0,021 3 0,015 9,73 0,011 9,7 0,044 -0,03 0,038 -0,6064 2,251
85074 0 0,072 0 0,027 0 0,026 56 0,023 63,5 0,020 7,5 0,012 10,01 0,011 16,38 0,056 6,37 0,045 -0,6914 2,338
85075 0 0,072 2 0,031 2 0,029 70,5 0,033 61,5 0,025 -9 0,019 7,31 0,011 4,52 0,020 -2,79 0,030 -0,6430 2,361
85076 0 0,072 30,5 0,005 30,5 0,006 56,5 0,024 36,5 0,012 -20 0,018 9,81 0,011 20,48 0,041 10,67 0,038 -0,7162 2,252
85077 0 0,072 3,5 0,033 3,5 0,030 0,000 50,5 0,040 50,5 0,000 20,48 0,011 9,93 0,045 -10,55 0,009 -0,7302 2,185
88078 0,5 0,073 9 0,037 8,5 0,032 61,5 0,031 49,5 0,039 -12 0,019 10,88 0,011 11,77 0,053 0,89 0,040 -0,7449 2,100
88079 0 0,072 1 0,029 1 0,028 72 0,031 57 0,035 -15 0,019 12,46 0,011 7,34 0,033 -5,12 0,022 -0,6609 2,375
88080 2,5 0,071 0 0,027 -2,5 0,023 69,5 0,033 61 0,026 -8,5 0,019 14,03 0,011 10,11 0,046 -3,92 0,026 -0,6727 2,370
88081 0 0,072 23,5 0,014 23,5 0,014 63 0,033 38 0,015 -25 0,016 10,74 0,011 10,98 0,050 0,24 0,039 -0,8258 1,472
88082 0 0,072 0 0,027 0 0,026 68 0,034 51,5 0,040 -16,5 0,019 183,69 0,000 0,006 0,038 -0,5777 2,097
88084 0 0,072 25 0,012 25 0,012 69,5 0,033 35 0,010 -34,5 0,011 8,69 0,011 16 0,057 7,31 0,044 -0,6553 2,374
85085 0 0,072 10 0,037 10 0,031 67,5 0,034 49,5 0,039 -18 0,019 181,12 0,000 0,006 0,038 -0,5228 1,689
85086 0 0,072 16 0,029 16 0,025 66,5 0,035 49,5 0,039 -17 0,019 11,62 0,011 22,2 0,032 10,58 0,038 -0,0667 0,004
85087 0 0,072 0 0,027 0 0,026 61 0,031 54,5 0,039 -6,5 0,019 12,25 0,011 19,78 0,044 7,53 0,044 -0,6751 2,368
85090 0 0,072 0 0,027 0 0,026 122 0,000 53 0,040 -69 0,000 2,46 0,010 6,11 0,027 3,65 0,045 -0,7077 2,287
85091 0 0,072 18,5 0,024 18,5 0,022 68 0,034 45 0,032 -23 0,017 14,13 0,011 20,53 0,040 6,4 0,045 -0,6573 2,375
85093 0 0,072 24,5 0,013 24,5 0,013 65 0,034 41,5 0,024 -23,5 0,017 5,12 0,011 14,75 0,058 9,63 0,040 -0,7871 1,796
85094 0 0,072 34,5 0,002 34,5 0,003 71,5 0,032 35,5 0,011 -36 0,010 9,6 0,011 16,6 0,056 7 0,045 -0,7293 2,189
85095 0 0,072 2 0,031 2 0,029 74 0,028 74,5 0,003 0,5 0,016 5,33 0,011 19,66 0,045 14,33 0,027 -0,6763 2,366
85096 0 0,072 0 0,027 0 0,026 71 0,032 63,5 0,020 -7,5 0,019 7,54 0,011 16,29 0,056 8,75 0,042 -0,6820 2,358
85097 0 0,072 0 0,027 0 0,026 53 0,017 61,5 0,025 8,5 0,012 10,9 0,011 23,36 0,026 12,46 0,033 -0,8235 1,492
85098 0 0,072 0 0,027 0 0,026 55,5 0,022 43 0,027 -12,5 0,019 9,57 0,011 14,23 0,058 4,66 0,046 -0,7445 2,102
85099 9 0,025 12,5 0,035 3,5 0,030 56,5 0,024 55 0,038 -1,5 0,017 9,78 0,011 21,63 0,035 11,85 0,034 -0,6810 2,359
85100 0 0,072 0 0,027 0 0,026 82 0,014 61 0,026 -21 0,018 4,57 0,011 8,67 0,039 4,1 0,045 -0,5841 2,136
85103 0 0,072 31,5 0,004 31,5 0,005 72 0,031 37,5 0,014 -34,5 0,011 9,73 0,011 23,14 0,027 13,41 0,030 -0,0700 0,005
85104 0 0,072 3 0,032 3 0,030 65 0,034 61 0,026 -4 0,018 12,84 0,011 9,1 0,042 -3,74 0,027 -0,6396 2,355
85105 0 0,072 0 0,027 0 0,026 63,5 0,033 54 0,039 -9,5 0,019 6,25 0,011 7,08 0,031 0,83 0,040 -0,8211 1,512
85106 0 0,072 31 0,004 31 0,006 69 0,034 34,5 0,009 -34,5 0,011 8,31 0,011 16,84 0,055 8,53 0,043 -0,6302 2,334
85107 0 0,072 0 0,027 0 0,026 72,5 0,030 54 0,039 -18,5 0,018 6,43 0,011 18,61 0,049 12,18 0,033 -0,6365 2,349
85108 0 0,072 0 0,027 0 0,026 71,5 0,032 49,5 0,039 -22 0,017 6,15 0,011 12,35 0,054 6,2 0,045 -0,6379 2,352
85109 0 0,072 11,5 0,036 11,5 0,030 67 0,035 47 0,036 -20 0,018 10,16 0,011 21,47 0,036 11,31 0,036 -0,7081 2,286
85110 0 0,072 17,5 0,026 17,5 0,023 72 0,031 45,5 0,033 -26,5 0,015 12,11 0,011 17,74 0,052 5,63 0,046 -0,7062 2,293
85111 0 0,072 20,5 0,020 20,5 0,019 68,5 0,034 37,5 0,014 -31 0,013 6,27 0,011 33,2 0,002 26,93 0,002 -0,6631 2,375
85112 0 0,072 2,5 0,031 2,5 0,029 60,5 0,030 49 0,039 -11,5 0,019 9,13 0,011 16,44 0,056 7,31 0,044 -0,1609 0,028
85113 0 0,072 0 0,027 0 0,026 52,5 0,016 55,5 0,037 3 0,015 11,95 0,011 8,3 0,038 -3,65 0,027 -0,9305 0,659
95001 0 0,072 3 0,032 3 0,030 0,000 54 0,039 54 0,000 0,010 27,21 0,011 27,21 0,002 0,001
95002 0 0,072 3 0,032 3 0,030 74,5 0,027 66 0,014 -8,5 0,019 7,83 0,011 29,69 0,006 21,86 0,008 -0,7257 2,208
95002 0 0,072 2 0,031 2 0,029 70,5 0,033 48,5 0,038 -22 0,017 8,7 0,011 5,97 0,026 -2,73 0,030 -0,5791 2,106
95004 0 0,072 16,5 0,028 16,5 0,025 74 0,028 40 0,020 -34 0,011 12,54 0,011 4,78 0,021 -7,76 0,015 -0,6570 2,374
95005 0 0,072 2 0,031 2 0,029 67,5 0,034 47,5 0,037 -20 0,018 8,8 0,011 24,75 0,020 15,95 0,022 -0,7848 1,814

Stř. hodnota 1,0000 8,6122 7,6122 66,5652 51,7347 -12,2396 17,0847 14,7006 5,2750 -0,6615
Chyba stř. hodnoty 0,7736 1,5475 1,8035 1,7009 1,4187 2,9926 5,1705 1,0087 1,2881 0,0245
Směr. odchylka 5,4151 10,8327 12,6245 11,5362 9,9311 20,7334 35,4473 6,9150 8,7366 0,1680
Rozptyl výběru 29,3229 117,3465 159,3778 133,0845 98,6261 429,8722 1256,5118 47,8171 76,3286 0,0282
Špičatost 43,0342 -0,3329 2,2997 11,8023 -0,7976 3,4105 20,2452 -0,1903 1,1421 6,7634
Šikmost 6,4463 1,0472 -0,1176 2,0324 -0,0319 0,9726 4,5929 0,6165 0,1772 2,3903
Počet 49 49 49 46 49 48 47 47 46 47
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Tabulka č. 24.  Vypočtené parametry křivky ochlazování z pece a z pánve. Vypočítané jejich 
diference, spočtené hodnoty G(x). 
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číslo vzorku PA pánev G(x) ∆ G(x) PS pec G(x) PS pánev G(x) ∆ G(x) PMK pec G(x) PMK pánev G(x) ∆ G(x) Alfa G(x) doba alfa [s] G(x) R G(x)
85055 -0,7592 1,847 1,126 0,000 -1,7415 1,241 0,545 0,019 0,4359 2,667 2,110 -0,0396 27,793 109 0,018 0,08 2,484
85062 -0,8346 2,003 -0,2045 1,433 -1,5232 1,669 -1,7576 1,268 -0,2344 0,734 0,4136 2,661 0,4748 2,716 0,0612 2,110 -0,0116 0,925 120 0,007 0 1,966
85063 -0,7918 1,947 -0,0420 1,236 -2,2938 0,006 -1,5305 0,708 0,7633 0,045 0,3269 1,874 0,5173 2,556 0,1905 1,482 -0,0351 22,168 99 0,026 0,12 2,534
85066 -1,0518 1,135 -0,3120 1,310 -1,5603 1,618 -1,6788 1,108 -0,1184 0,651 0,4741 2,743 0,6265 1,487 0,1524 1,729 -0,0466 30,975 92 0,026 0,1 2,529
85068 -0,9094 1,884 -0,2687 1,383 -1,4927 1,681 -1,6120 0,935 -0,1193 0,652 0,4292 2,728 0,5641 2,169 0,1349 1,830 -0,0366 24,231 108 0,019 0,02 2,136
85069 -0,8040 1,972 -0,0412 1,235 -1,4547 1,657 -1,6155 0,944 -0,1608 0,685 0,5243 2,459 0,4977 2,656 -0,0267 2,040 -0,0532 26,167 85 0,021 0,08 2,484
85070 -0,7737 1,897 -0,0479 1,250 -1,3043 1,217 -1,5339 0,717 -0,2296 0,731 0,5565 2,152 0,5044 2,627 -0,0521 1,938 -0,0544 24,708 89 0,024 0,42 0,374
85071 -0,9537 1,700 -0,1596 1,424 -1,3265 1,306 -1,6028 0,909 -0,2763 0,757 0,5986 1,675 0,5950 1,840 -0,0036 2,103 -0,0563 22,105 85 0,021 0,04 2,283
85072 -0,8685 1,982 -0,0337 1,216 -1,6424 1,386 -1,9656 1,281 -0,3232 0,776 0,5083 2,581 0,4418 2,687 -0,0664 1,867 -0,0801 0,863 60 0,002 0,06 2,401
85073 -0,8438 2,003 -0,2374 1,416 -1,4957 1,681 -1,7345 1,228 -0,2388 0,737 0,4054 2,615 0,4865 2,694 0,0810 2,062 -0,0444 30,913 91 0,026 0,1 2,529
85074 -0,0554 0,001 0,6360 0,017 -1,5720 1,595 -1,8894 1,352 -0,3174 0,774 0,4398 2,755 0,0293 0,033 -0,4105 0,130 -0,0693 5,709 73 0,009 0 1,966
85075 -0,9883 1,516 -0,3453 1,236 -1,3769 1,485 -1,2637 0,167 0,1131 0,437 0,4670 2,758 0,7820 0,264 0,3150 0,670 -0,0412 29,243 108 0,019 0,12 2,534
85076 -0,8747 1,972 -0,1585 1,423 -1,5023 1,680 -2,2055 0,696 -0,7031 0,691 0,4767 2,735 0,3966 2,438 -0,0801 1,793 -0,0482 30,467 79 0,015 0,3 1,244
85077 -0,8636 1,989 -0,1334 1,401 0,000 -1,5830 0,854 -1,5830 0,058 0,019 0,5455 2,344 0,5455 0,047 -0,0604 16,027 75 0,011 0,02 2,136
88078 -0,7937 1,951 -0,0489 1,253 -1,5531 1,631 -1,6922 1,140 -0,1391 0,668 0,4796 2,726 0,4691 2,721 -0,0106 2,087 -0,0483 30,415 93 0,026 0,04 2,283
88079 -0,7478 1,802 -0,0869 1,333 -1,6259 1,444 -1,5233 0,688 0,1025 0,447 0,4065 2,621 0,4909 2,681 0,0844 2,052 -0,0383 26,385 97 0,027 0,06 2,401
88080 -0,8492 2,001 -0,1765 1,431 -1,7459 0,961 -1,5907 0,876 0,1551 0,397 0,3853 2,470 0,5338 2,440 0,1485 1,752 -0,0355 22,764 110 0,017 0 1,966
88081 -0,7626 1,859 0,0632 0,937 -1,6446 1,378 -1,6419 1,015 0,0027 0,543 0,5021 2,620 0,4644 2,722 -0,0377 2,000 -0,0491 29,972 96 0,027 0,2 2,171
88082 -0,9474 1,730 -0,3697 1,173 -0,9150 0,085 -2,2784 0,507 -1,3633 0,144 0,6313 1,300 0,4158 2,571 -0,2155 0,895 -0,0362 23,692 116 0,010 0 1,966
88084 -0,8729 1,975 -0,2177 1,429 -1,4586 1,661 -1,8394 1,351 -0,3809 0,791 0,4493 2,767 0,4746 2,716 0,0253 2,138 -0,0608 15,496 73 0,009 0,5 0,121
85085 -0,8299 2,001 -0,3071 1,319 -0,9414 0,111 -2,0496 1,116 -1,1081 0,324 0,5553 2,165 0,4049 2,500 -0,1504 1,335 -0,0363 23,856 113 0,013 0,12 2,534
85086 -0,7817 1,921 -0,7150 0,247 -1,6111 1,491 -2,1903 0,738 -0,5791 0,764 0,0414 0,046 0,3569 2,070 0,3155 0,667 -0,0347 21,571 102 0,024 0,02 2,136
85087 -1,0594 1,089 -0,3843 1,134 -1,6540 1,343 -2,0750 1,054 -0,4210 0,796 0,4082 2,631 0,5105 2,595 0,1024 1,986 -0,0459 31,052 92 0,026 0 1,966
85090 -1,2344 0,281 -0,5266 0,700 -0,7138 0,007 -1,3263 0,252 -0,6125 0,748 0,9915 0,003 0,9307 0,018 -0,0609 1,896 -0,0797 0,933 123 0,005 0 1,966
85091 -0,7930 1,949 -0,1357 1,403 -1,7365 1,002 -2,1104 0,960 -0,3739 0,790 0,3785 2,412 0,3757 2,258 -0,0028 2,104 -0,0612 15,010 79 0,015 0,32 1,060
85093 -0,7896 1,941 -0,0025 1,133 -1,4477 1,648 -1,8458 1,353 -0,3981 0,794 0,5437 2,283 0,4278 2,634 -0,1159 1,570 -0,0614 14,684 73 0,009 0,4 0,476
85094 -0,6713 1,402 0,0580 0,953 -1,5096 1,678 -2,0573 1,098 -0,5478 0,776 0,4831 2,714 0,3263 1,736 -0,1568 1,290 -0,0323 18,141 106 0,021 0,08 2,484
85095 -0,7953 1,954 -0,1189 1,383 -1,3480 1,387 -2,0460 1,125 -0,6981 0,694 0,5018 2,622 0,3887 2,374 -0,1131 1,589 -0,0302 14,990 101 0,025 0,1 2,529
85096 -0,7358 1,749 -0,0538 1,264 -1,4446 1,643 -1,8511 1,355 -0,4065 0,795 0,4721 2,748 0,3975 2,445 -0,0746 1,824 -0,0372 24,939 108 0,019 0 1,966
85097 -0,0359 0,001 0,7876 0,003 -1,6887 1,204 -2,2120 0,679 -0,5233 0,784 0,4876 2,695 0,0162 0,025 -0,4714 0,057 -0,0567 21,481 74 0,010 0 1,966
85098 -1,0327 1,252 -0,2881 1,354 -1,5584 1,622 -1,8284 1,346 -0,2700 0,754 0,4777 2,732 0,5648 2,162 0,0870 2,043 -0,0505 28,919 81 0,017 0 1,966
85099 -0,8920 1,935 -0,2109 1,431 -1,5595 1,620 -2,1475 0,858 -0,5879 0,760 0,4367 2,749 0,4154 2,568 -0,0213 2,057 -0,0481 30,500 97 0,027 0,04 2,283
85100 -0,9052 1,897 -0,3211 1,291 -1,2593 1,026 -1,6944 1,144 -0,4351 0,796 0,4639 2,763 0,5343 2,437 0,0704 2,091 -0,0336 20,009 108 0,019 0 1,966
85103 -0,7286 1,715 -0,6586 0,355 -1,5216 1,670 -2,1090 0,964 -0,5874 0,760 0,0460 0,050 0,3455 1,948 0,2994 0,758 -0,0486 30,267 84 0,020 0,62 0,014
85104 -0,9844 1,538 -0,3448 1,237 -1,6191 1,466 -1,7846 1,306 -0,1654 0,688 0,3950 2,545 0,5516 2,289 0,1566 1,703 -0,0385 26,601 100 0,025 0,1 2,529
85105 -0,9502 1,717 -0,1290 1,396 -1,3456 1,379 -1,6285 0,979 -0,2830 0,760 0,6102 1,540 0,5834 1,967 -0,0268 2,039 -0,0355 22,733 82 0,018 0 1,966
85106 -0,8806 1,961 -0,2504 1,404 -1,5142 1,675 -2,0403 1,138 -0,5261 0,783 0,4162 2,674 0,4316 2,651 0,0154 2,131 -0,0376 25,472 107 0,020 0,54 0,063
85107 -0,9186 1,852 -0,2821 1,363 -1,4131 1,584 -2,0077 1,208 -0,5946 0,757 0,4504 2,768 0,4575 2,718 0,0071 2,122 -0,0413 29,333 115 0,011 0 1,966
85108 -0,9578 1,680 -0,3199 1,293 -1,3202 1,282 -1,8143 1,336 -0,4941 0,791 0,4832 2,713 0,5279 2,485 0,0448 2,132 -0,0343 21,001 104 0,023 0 1,966
85109 -0,9071 1,892 -0,1990 1,434 -1,6017 1,519 -2,0712 1,063 -0,4695 0,794 0,4421 2,759 0,4379 2,674 -0,0041 2,102 -0,0422 29,931 99 0,026 0,1 2,529
85110 -0,6881 1,500 0,0181 1,074 -1,6766 1,254 -1,9302 1,325 -0,2536 0,745 0,4212 2,697 0,3565 2,066 -0,0647 1,876 -0,0510 28,504 94 0,027 0,16 2,423
85111 -0,7567 1,837 -0,0936 1,345 -1,3843 1,508 -2,5613 0,083 -1,1770 0,267 0,4790 2,728 0,2954 1,390 -0,1836 1,106 -0,0456 31,057 102 0,024 0,02 2,136
85112 -0,8633 1,989 -0,7024 0,269 -1,5327 1,660 -1,9618 1,286 -0,4291 0,796 0,1050 0,147 0,4401 2,681 0,3351 0,565 -0,0479 30,609 88 0,024 0,06 2,401
85113 -0,8389 2,003 0,0915 0,848 -1,6913 1,194 -1,6125 0,936 0,0788 0,470 0,5502 2,218 0,5203 2,537 -0,0299 2,029 -0,0643 10,887 74 0,010 0 1,966
95001 -0,7948 1,953 -0,7948 0,139 0,000 -2,4333 0,211 -2,4333 0,000 0,019 0,3266 1,739 0,3266 0,608 -0,0501 29,244 80 0,016 0,04 2,283
95002 -1,0850 0,937 -0,3593 1,201 -1,4982 1,681 -2,5033 0,129 -1,0051 0,418 0,4844 2,709 0,4334 2,658 -0,0510 1,943 -0,0444 30,909 92 0,026 0,02 2,136
95002 -0,9928 1,490 -0,4137 1,048 -1,4921 1,681 -1,5553 0,777 -0,0633 0,604 0,3881 2,493 0,6383 1,356 0,2502 1,070 -0,0341 20,768 115 0,011 0,08 2,484
95004 -0,9850 1,535 -0,3279 1,276 -1,6465 1,371 -1,5322 0,713 0,1144 0,436 0,3990 2,573 0,6428 1,307 0,2438 1,114 -0,0342 20,915 117 0,009 0,38 0,595
95005 -0,9049 1,899 -0,1200 1,385 -1,5510 1,635 -2,1689 0,798 -0,6179 0,745 0,5060 2,595 0,4172 2,579 -0,0888 1,742 -0,0350 21,975 107 0,020 0,04 2,283

Stř. hodnota -0,8396 -0,1935 -1,4950 -1,8659 -0,4358 0,4542 0,4654 0,0307 -0,0457 95,4082 0,1122
Chyba stř. hodnoty 0,0284 0,0402 0,0350 0,0420 0,0723 0,0212 0,0209 0,0269 0,0018 2,1381 0,0225
Směr. odchylka 0,1991 0,2782 0,2374 0,2941 0,5011 0,1441 0,1466 0,1866 0,0128 14,9665 0,1573
Rozptyl výběru 0,0397 0,0774 0,0563 0,0865 0,2511 0,0208 0,0215 0,0348 0,0002 223,9966 0,0247
Špičatost 9,3182 3,9066 4,8587 -0,3057 5,0967 6,0906 3,9335 1,2307 1,1676 -0,7422 2,5716
Šikmost 2,4507 0,9660 0,5189 -0,3198 -1,4769 -0,0980 -0,2402 0,0779 -0,5709 -0,2212 1,8421
Počet 49 48 46 49 48 46 49 49 49 49 49

P O P I S N Á   S T A T I S T I K A   P A R A M E T R Ů   K Ř I V K Y    O CH L A Z O V Á N Í

 
Tabulka č. 25.  Vypočtené parametry křivky ochlazování z pece a z pánve. Vypočítané jejich 
diference, spočtené hodnoty G(x). 

 

Během měření u některých vzorků nebylo možné provést matematický výpočet z důvodu 

výskytu chyb v uloženém souboru v programu Melt Kontrol 2000. Tyto byly 

pravděpodobně způsobeny elektrickým rušením při sběru dat v provozních podmínkách. 

V takovémto případě je buňka v tabulce parametru prázdná. 

Rekapitulace uvedených parametrů v tabulkách č. 22, 23: TL – teplota likvidu [°C], 

TE start –teplota počátku vyloučení austenitu [°C], TE min – minimální eutektická teplota [°C], 
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TE max – maximální hodnota teploty eutektické reakce [°C], TE konec – teplota konce intervalu 

pro výpočet parametru Alfa, TS – teplota solidu [°C].  

Rekapitulace uvedených parametrů v tabulkách č. 24, 25: P2 - interval křivky mezi 

TE min a TE max [s]., P3 – interval křivky mezi TE max a TS [s], VSP – úhel 1. křivky první 

derivace v oblasti TS [°], PA – minimum 1. derivace v oblasti TE start [ ], PS – minimum 1. 

derivace v oblasti TS [ ], PMK – parametr metalurgické kvality [ ], Alfa – vypočtený parametr 

hodnotící stav taveniny před odpichem [ ], Doba Alfa – délka intervalu pro výpočet 

parametru Alfa [s], R – rekalescence [°C]. 

Dokumentace výchozího stavu taveniny je vyjádřena následujícími grafickými 

závislostmi. Je sledován stav taveniny před odpichem (v peci) a po odpichu a následném 

očkování (v pánvi). Sledované parametry jsou hodnoceny Gaussovým rozdělením a 

číselnými hodnotami rozptylu a špičatosti. Graf na obrázku č. 49 hodnotí teploty resp. 

jejich rozdíly mezi hodnotami odečtených z pece a z pánve. Hodnoty rozptylu a špičatosti 

sledovaných hodnot jsou uvedeny v tabulce č. 26. 
Rozdíly teplot odečtených z křivky ochlazování z pece a z pánve
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Obrázek č. 49.  Gaussovo rozdělení rozdílu teplot sledovaných parametrů. 

 

 TL TE start TE min TE max TS 
Rozptyl 14,84 60,41 2,71 2,69 47,83 
Špičatost 7,75 0,50 3,94 4,02 1,87 

Tabulka č. 26.  Hodnoty rozptylu a špičatosti sledovaných parametrů viz obrázek č. 49. 
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Následný graf obrázek č. 50 hodnotí rozdíly hodnot vypočtených parametrů křivky 

ochlazování mezi hodnotami odečtených z pece a z pánve. Hodnoty rozptylu a špičatosti 

sledovaných hodnot jsou uvedeny v tabulce č. 27. 
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Obrázek č. 50.  Gaussovo rozdělení rozdílu sledovaných parametrů. 

 

 P2 P3 VPS 
Rozptyl 159,37 429,87 76,34 
Špičatost 2,30 3,41 1,14 

Tabulka č. 27.  Hodnoty rozptylu a špičatosti sledovaných parametrů viz obrázek č. 50. 
 

Hodnocení rozdílů hodnot vypočteného parametru metalurgické kvality PMK 

roztavené litiny mezi hodnotami odečtených z pece a z pánve je na obrázku č. 51. 

Hodnoty rozptylu a špičatosti sledovaných hodnot jsou uvedeny v tabulce č. 28. Grafickou 

závislost teploty počátku vylučujícího se eutektika TE start a parametru metalurgické kvality 

PMK vzorků odebíraných z pece, z pánve popisuje obrázek č. 52. 
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Obrázek č. 51.  Parametr metalurgické kvality, vzorky z pece, z pánve. Gaussovo rozdělení. 

 

 PMK pec PMK pánev 
Rozptyl 0,028 0,022 
Špičatost 6,09 3,93 

Tabulka č 28.  Hodnoty rozptylu a špičatosti sledovaných parametrů viz obrázek č. 51. 
 

 
Obrázek č. 52.  Vliv teploty počátku krystalizace austenitu na PMK. 
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5.2.4. Metalografický rozbor –plošný podíl grafitu 
Z metalografických hodnocení bylo pro účely hodnocení jakosti pracovního vrstvy 

válce materiálu ICDP provedeno hodnocení množství grafitu obrazovým analyzátorem 

LECO IA 32, při zvětšení 50x. Množství grafitu vzorků, ke kterým jsou provedeny termické 

analýzy, uvádí tabulka č. 29. 
číslo čepu % grafitu  G(x) Třída

85069 0,99 0,251 1
85072 2,39 0,428 3
85073 2,44 0,411 3
85074 2,08 0,503 3
85075 1,25 0,354 2
85076 1,8 0,508 2
85077 3,1 0,162 4
88078 2,08 0,503 3
88079 1,97 0,513 2
88080 2,05 0,507 3
88081 1,28 0,366 2
88082 1,01 0,258 2
88084 2,21 0,479 3
85085 2,54 0,374 3
85086 1,82 0,510 2
85087 0,97 0,243 1
85090 0,89 0,213 1
85093 1,77 0,505 2
85094 2,15 0,492 3
85097 1 0,255 2
85098 1,7 0,494 2
85099 2,45 0,407 3
85100 2,12 0,497 3
85103 0,91 0,220 1
85104 2,86 0,247 3
85105 2,12 0,497 3
85106 4,3 0,005 5
85107 2,34 0,444 3
85108 0,42 0,079 1
85109 0,87 0,206 1
85110 1,92 0,514 2
85111 1,79 0,507 2
85112 1,9 0,514 2
85113 3,06 0,175 4
95001 2,04 0,508 3
95002 1,65 0,484 2
95002 2,34 0,444 3
95004 3,1 0,162 4
95005 1,2 0,334 2

Stř. hodnota 1,9200
Chyba stř. hodnoty 0,1243
Směr. odchylka 0,7760
Rozptyl výběru 0,6021
Špičatost 1,0756
Šikmost 0,5402
Počet 39

Popisná statistika souboru

 
Tabulka č 29.  Hodnocení množství grafitu. 



Využití termické analýzy pro predikci mikrostruktury a vlastností litin. 

77 
 

 

Graf na obrázku č. 53 hodnotí množství grafitu zjištěného na odebraných vzorcích 

z pracovní vrstvy válce materiálu ICDP. Hodnoty rozptylu a špičatosti sledovaných hodnot 

uvádí tabulka č. 30. 

 
Obrázek č. 53.  Plošný podíl grafitu – Gaussovo rozdělení. 

 

 Plošné množství 
grafitu 

Rozptyl 0,602 
Špičatost 1,07 

Tabulka č 30.  Hodnoty rozptylu a špičatosti sledovaných parametrů viz obrázek č. 53. 
 

Z rozšířeného souboru (199 hodnot, soubor uveden v příloze) množství plošného 

podílu grafitu získaného obrazovou analýzou byl rozdělen statistickou metodikou 

histogramu do šesti tříd, jak je graficky zpracováno na obrázku č. 54. Třídy jsou uvedeny 

také v tabulce č. 31. Pro soubor jsou tak vytvořeny reprezentační zástupci - etalony. 

Etalony jednotlivých tříd jsou na obrázcích č. 55, 56, 57, 58, 59, 60. 
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Množství grafitu na vzorcích 2007-2009
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Obrázek č. 54.  Rozdělení do tříd podle plošného podílu grafitu. 

 

5.2.5. Etalony metalografického hodnoceni množství grafitu 
Za zástupce tříd byly vybrány ty vzorky, jejichž hodnota zjištěného množství grafitu 

odpovídala hodnotě mediánu dané třídy. Hodnoty mediánu dané třídy jsou uvedeny v 

tabulce č. 31, výpočet hodnoty mediánu třídy je dle [61]. 

Třída Medián množství 
grafitu [%] 

Číslo vzorku Zjištěné množství 
grafitu [%] 

1 0,87 75334 0,86 
2 1,49 95551 1,48 
3 2,33 95765 2,34 
4 3,39 85813 3,47 
5 4,41 75633 4,40 
6 5,79 75822 5,78 

Tabulka č 31.  Hodnoty mediánu jednotlivých tříd, čísla odpovídajícího vzorku hodnoceného 
souboru. 
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Etalon 1. třídy 

 
Obrázek č. 55.  Metalografické obrazové hodnocení, obsah grafitu 0,86 %, zvětšení 50 x. 

 

Etalon 2. třídy 

 
Obrázek č. 56.  Metalografické obrazové hodnocení, obsah grafitu 1,48 %, zvětšení 50 x. 
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Etalon 3. třídy 

 
Obrázek č. 57.  Metalografické obrazové hodnocení, obsah grafitu 2,34 %, zvětšení 50 x. 

 

Etalon 4. třídy 

 
Obrázek č. 58.  Metalografické obrazové hodnocení, obsah grafitu 3,47 %, zvětšení 50 x. 
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Etalon 5. třídy 

 
Obrázek č. 59.  Metalografické obrazové hodnocení, obsah grafitu 4,40 %, zvětšení 50 x. 

 

Etalon 6. třídy 

 
Obrázek č. 60.  Metalografické obrazové hodnocení, obsah grafitu 5,78%, zvětšeno 50x. 
 

Kompletní protokoly metalografického zkoušení vzorků 

75344,95551,95765,85813,75633 a 75822 jsou uvedeny v příloze této práce. 
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Výsledné množství grafitu rozdělené do tříd je vztaženo k vypočtenému parametru 

Alfa jako parametru popisujícího stav taveniny před odpichem v peci obrázek č. 61.  

 

Obrázek č. 61.  Pravděpodobnost výskytu plošného množství grafitu dle parametru Alfa. 
 

Kvantitativní hodnocení dodržováním zásad tavicího procesu a sledováním 

parametrů křivky ochlazování a následná úprava taveniny podle těchto parametrů na 

všech vzorcích v období 2007-2009 je hodnoceno Gaussovým rozdělením graf na 

obrázku č. 62, rozptyly hodnot plošného množství grafitu jsou uvedeny v tabulce č. 32. 

Vyhodnocení období 2007, 2008 a 2009 je provedeno pomocí histogramů, 

obrázky č. 63, 64, 65 s četností množství grafitu za jednotlivá období sledovaného roku a 

plošným množstvím grafitu rozděleným do 6 tříd. 
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Obrázek č. 62.  Gaussovo rozdělení, množství grafitu za jednotlivé období. 

 
Hodnocené 

období 

rozptyl 

σ2 

2007 2,68 

2008 1,32 

2009 0,41 
Tabulka č 32.  Hodnoty rozptylů hodnot množství grafitu ve vzorcích za období 07-09. 
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Obrázek č. 63.  Množství grafitu na vzorcích za období 2007, rozptyl hodnot 2,68. 

 
Obrázek č. 64.  Množství grafitu na vzorcích za období 2008, rozptyl hodnot 1,32. 
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Obrázek č. 65.  Množství grafitu na vzorcích za období 2009, rozptyl hodnot 0,41. 
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5.2.6. Tvrdost po hloubce 
Hodnotícím kritériem užitné vlastnosti pracovního materiálu válce je tvrdost po 

hloubce pracovní vrstvy 5,15,25,35,45 mm, uváděná v jednotkách shore C. Tvrdost 

pracovní vrstvy je významných parametrem určujícím užitné vlastnosti pracovní vrstvy 

válce. Tabulka č. 33 uvádí výběr hodnot tvrdostí po hloubce vzorku.  

Číslo 
vzorku 

Plošné množství grafitu Tvrdost po hloubce vzorku [mm] Průměr tvrdosti 
vzorku 

  [%] 5 15 25 35 45 [shore C] 
75010 3,65 73,1 71,3 72,6 70,8 70,7 71,70 
75011 4,16 80,4 76 74,9 74,4 71,3 75,40 
75013 3,30 82,8 79,8 74,1 76 69,5 76,44 
75014 4,00 82,8 79,4 78,1 73,4 70,8 76,90 
75015 1,93 83,2 82,6 82,1 80,9 79,5 81,66 
75016 4,42 79,4 74,7 71 66,3 66,2 71,52 
75017 1,87 77,8 77 74,3 72,1 71,9 74,62 
75018 2,33 80,4 77,3 72,6 72,6 69,3 74,44 
75019 1,49 82,3 77,8 79,3 76,5 72 77,58 
75020 3,54 73,1 75,3 72,3 72,8 68,9 72,48 
75021 3,90 76,9 74,2 76,6 67,5 68,2 72,68 
75022 2,42 81 73,9 76,7 75,7 73,4 76,14 
75023 6,77 76 73,4 71,9 70,2 69,6 72,22 
85009 3,66 73,5 76 72,6 72,5 68,7 72,66 
85010 3,95 74,2 74,2 71,9 70,4 69,9 72,12 
85011 4,50 74 71,3 70,6 69,8 68,5 70,84 
85012 4,03 75,5 73,1 73,4 71,3 72,1 73,08 
85014 3,59 78,2 75,6 74,3 73,3 70,7 74,42 
85015 3,35 73,2 74,9 73,7 72 70,7 72,90 
85017 2,92 76,5 74,5 73,2 73,3 72,4 73,98 
85018 2,17 79,7 78,5 74,6 73,7 71,3 75,56 
85019 3,36 76,1 77,9 74,6 72,8 71,7 74,62 
85020 4,32 77 75,6 71 72,3 69,8 73,14 
85021 2,27 77,8 74,4 73,9 73,7 72,7 74,50 
85022 2,45 77,4 75,3 77,1 73,3 71,9 75,00 
85023 2,50 79,4 75,1 75,8 72,2 70,7 74,64 
85024 1,60 80,4 80,7 75,5 73,5 72 76,42 
85025 3,40 77 74,9 75,2 73 72,1 74,44 
85026 3,66 76,6 74,8 73,9 74,4 72 74,34 
85027 3,46 77,3 74,3 73,7 73,7 71,5 74,10 
85028 4,98 76,2 74,7 74,4 72 68,8 73,22 
85029 3,52 76,8 43,2 75,5 76,8 70,9 68,64 
85030 1,99 76,5 76,8 76,6 74,9 71,3 75,22 
85031 1,78 78,1 76,7 75,5 74,2 70,6 75,02 
85032 3,57 76,6 73,5 71 69,1 69,3 71,90 
95001 2,04 77,1 74,4 73,8 72,2 69,3 73,36 
95002 1,65 81,7 81,2 79,6 78,4 75,6 79,30 
95003 2,34 80,2 76,7 75,8 76,2 71,8 76,14 
95004 3,10 74,7 74 70,5 72,4 70,6 72,44 
95005 1,20 80,8 76,6 73,4 75,1 72,7 75,72 
Tabulka č 33.  Tvrdost po hloubce vzorků, hodnotící kritérium užitných vlastností, výběr. 
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Tvrdosti po hloubce naměřené na vzorku pracovní vrstvy jsou dány do závislosti 

s plošným množstvím grafitu, obrázek č. 66.  

 

Obrázek č. 66.  Tvrdost po hloubce v závislosti na plošném obsahu grafitu. 
 

Průměrná hodnota z tvrdostí zjištěných po hloubce na vzorcích je dána do grafické 

závislosti s množstvím grafitu, obrázek č. 67. 

 
Obrázek č. 67.  Tvrdost vzorku v závislosti na množství grafitu zjištěného plošnou obrazovou 

analýzou. 
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5.2.7. Diskuze výsledků 
Tato experimentální část byla prováděna v provozních podmínkách slévárny 

odstředivě litých válců. Termická analýza byla používána pro řízení procesu 

metalurgického zpracování speciální litiny ICDP - pracovní vrstvy odstředivě litých válců. 

Dle termické analýzy a výpočtu parametru „Alfa“ v „reálném čase“ byla tavenina upravena 

ještě před odpichem tak, aby vyhovovala úzkému intervalu tohoto parametru. Po úpravě 

taveniny byl proveden odpich, očkování a odběr kontrolního vzorku termické analýzy. 

Z odlitku byl odebrán segment na kvantitativní posouzení kvality litiny - množství grafitu a 

tvrdosti po hloubce pracovní vrstvy válce. Z křivek ochlazování mimo jiné byly sledovány 

další hodnoty charakterizující tvar křivky tuhnutí, které slouží k posouzení stavu taveniny 

v peci a v pánvi. Tyto hodnoty jednotlivých křivek jsou porovnávány a je sledován vliv 

očkování na změnu stavu taveniny. Ze zjištěných hodnot lze za vhodné ukazatele stavu 

taveniny označit následující charakteristiky: TE start (rozptyl hodnot σ2=36,32),  

TE min (σ2=1,21), TE max (σ2=1,21) a R (σ2=0,02). Kde nízké hodnoty rozptylů sledovaného 

souboru těchto parametrů dokumentují shodný stav připravené taveniny pro odpich. Toto 

je doloženo grafickým podáním rozdílů hodnot těchto ukazatelů v pánvi a v peci obr. 49, 

50, 51, 52. Podle PMK , kterým byla v předchozím laboratorním experimentu posuzována 

metalurgická kvalita z hlediska slévárenských vlastností lze konstatovat, že tavenina 

v pánvi byla upravována obdobně ve všech případech, což je vyjádřeno nízkou hodnotou 

rozptylu hodnoceného souboru hodnot. Pro PMK stanoveného z křivek tuhnutí odebíraných 

z pece je rozptyl σ2=0,0204 a pro křivky tuhnutí odebírané z pánve je hodnota rozptylu 

PMK σ2=0,0215. Vypočítané hodnoty PMK a odečtené teploty TE Start z křivek tuhnutí 

odebírané z pece, tak i z pánve byly dány do grafické závislosti obrázek  č. 52. Vzniklá 

závislost ukazuje na zvyšující se metalurgickou kvalitu vyjádřenou PMK s poklesem teplot 

začátku tuhnutí eutektika TE start. Obrazovou analýzou byl vyhodnocen plošný podíl grafitu 

ve vzorku. Na základě tohoto vyhodnocení byla navržena metodika šesti zástupců 

plošného množství grafitu dle množství grafitu 1, 2, 3, 4, 5 a 6 %. Takto zvolené etalony 

slouží k rychlému vizuálnímu hodnocení množství grafitu ve vzorku 

obrázky č. 55, 56, 57, 58, 59 a 60. Využití termické analýzy pro predikci množství grafitu 

je dokumentováno grafickým vyjádřením na obrázku č. 61, kdy množství grafitu je dáno 

do souvislosti s parametrem Alfa. Zajištění reprodukovatelnosti výroby jakosti materiálu 

ICDP z pohledu metalurgického je dokumentováno grafickou podobou Gaussova 

rozdělení hodnoceného souboru obrázek č. 62. Z mechanických hodnot materiálu ICDP 
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byla vyhodnocována tvrdost materiálu po hloubce vzorku. Tyto hodnoty byly dány do 

závislostí s obsahem grafitu (plošným podílem) ve vzorku obrázky č. 66 a 67. 



Využití termické analýzy pro predikci mikrostruktury a vlastností litin. 

90 
 

6. Závěr 
 

Práce je zaměřena na využití termické analýzy jako prostředku pro hodnocení 

metalurgické jakosti grafitických litin, pro pracovní vrstvy odstředivě litých válců jakosti 

ICDP a také pro přípravu taveniny. Tedy definování parametrů taveniny, podle kterých je 

provedena metalurgická úprava litiny před litím do forem. Grafitické litiny jsou hodnoceny 

jak z pohledu mechanických vlastností, tak i z pohledu slévárenských vlastností, jako jsou 

sklon k tvorbě staženin, k tvorbě zákalky a především mikrostrukturní charakteristiky. 

Jakost litiny ICDP .je hodnocena na vzorku odebraného z odlitku válce, hodnocením 

plošného podílu grafitu a tvrdosti materiálu. Tyto zjištěné hodnoty jsou pak dány do 

souvislosti s parametry zjištěných z křivek ochlazování a z její  křivky první derivace. 

Výsledky termické analýzy pak slouží k hodnocení metalurgické kvality litiny a k predikci 

množství grafitu v mikrostruktuře ICDP litiny. 

 

V první části práce byla termická analýza využita pro přesné stanovení teplot (TL, 

TE, TS) a pro získání relevantních informací o kvalitě roztavené litiny. Teploty jsou použity 

pro výpočty změn měrného objemu tuhnoucí litiny. Následně byl proveden výpočet 

výsledné změny měrného objemu litiny od teploty počátku TP do teploty solidu TS.  

Na zkušebním odlitku byla změřena poměrná velikost soustředné staženiny pro 

komplexní posouzení litiny z hlediska sklonu litiny ke stahování a možného výskytu 

staženin a ředin v odlitcích. Provedené matematické výpočty objemových změn v [%] při 

tuhnutí grafitických litin a měření poměrných velikostí soustředných staženin na 

zkušebních odlitcích určují objem nutné napájecí části nálitku pro kompenzaci úbytku 

objemu v průběhu tuhnutí odlitků.  

Dalším rozborem křivky ochlazování na základě křivky první derivace byla termická 

analýza použitá jako prostředek k posouzení metalurgické jakosti roztavené litiny, 

z pohledu sklonu k zákalce a množství eutektických buněk. Analýzou křivky ochlazování 

byl navržen parametr metalurgické kvality litiny PMK. Ten byl dán do korelace 

s vlastnostmi, s hodnotami zjištěnými na technologických slévárenských zkouškách. Pro 

nalezení korelace mezi navrženým parametrem metalurgické kvality PMK a výslednou 

kvalitou litiny bylo testováno celkem šest různých vsázek o stejném chemickém složení. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulkách č. 7 až 12 str. 47. Vsázka byla navržena tak, aby bylo 

možné hodnotit metalurgickou kvalitu použitého surového železa a hodnocení tzv. 

syntetické vsázky, tedy vsázky tvořenou ocelí s nauhličením. Typy surových želez jsou 

uvedeny v tabulce č. 6 str. 46. Změnou vsázky a vedením tavby podle teplotního režimu 
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uvedeného na obrázku č. 26 str. 45, docházelo ke změně metalurgické kvality. Změna 

metalurgické kvality je dokumentována vypočtenou změnou měrného objemu 

tabulka č. 16 str. 51, velikosti poměrné soustředné staženin VPSS hodnocenou na 

navrženém zkušebním odlitku tabulka č. 17 str. 51, počtem eutektických buněk 

hodnoceno metalograficky tabulka č. 20 str. 56 a výškou naměřenou na klínové zkoušce 

tabulka č. 21 str. 56 při zachování shodných absolutních teplot zjištěných z křivky 

ochlazování dokumentováno tabulkou č. 13 str. 48.  

Význam navrženého parametru PMK byl zjištěn především u výšky zákalky,  

kdy hodnota koeficientu spolehlivosti R2 dosahovala hodnot 0,649 obrázek č. 37 str. 57, u 

počtu eutektických buněk, kdy R2 je 0,638 a u matematicky zjištěné hodnoty hustoty na 

základě teplot odečtených z křivky ochlazování R2 je 0,45, obrázky č. 38, 39. str. 58. 

Významnost parametru metalurgické kvality PMK nebyla zjištěna u změny měrného 

objemu a poměrné staženiny na zkušebním odlitku tvaru kužele, což je dokumentováno 

grafem na obrázku č. 40 resp. 41 str. 59. Graf naměřených hodnot výšky zákalky a 

určeného počtu eutektických buněk na obrázku č. 42 str. 60 zobrazuje vliv eutektických 

buněk na metalurgickou kvalitu litiny. 

 

Navržený parametr metalurgické kvality PMK a způsob hodnocení křivky ochlazování 

a její první derivace byl použit pro experimentální řešení druhé části práce. Experiment byl 

prováděn v provozních podmínkách slévárny odstředivě litých dvouvrstvých válců pro 

teplé válcovací tratě. Termická analýza byla využívána pro řízení a vyhodnocení 

metalurgické přípravy litiny jakosti ICDP – Indefinite Child Double Pour, která tvoří 

pracovní vrstvu odstředivě litého dvouvrstvého válce a k predikci množství vyloučeného 

grafitu hodnoceného plošnou obrazovou analýzou. 

Pro přípravu a metalurgickou úpravu taveniny byla navržena metodika pro stanovení 

parametru „Alfa“ str. 66 v intervalu hodnot <-0,08;-0,02>. Po natavení a dolegování na 

požadované chemické složení litiny je na základě termické analýzy a výpočtu „Alfy“ 

provedena metalurgická úprava litiny dolegováním karbidotvornými či grafitotvornými 

prvkem tak, aby bylo dosaženo stanoveného intervalu hodnot, jak je uvedeno na 

str. 66, 67. Stav taveniny je vyhodnocován na základě rozdílů mezi parametry křivky 

ochlazování, která byla odebrána před odpichem z pece a po následném očkování z 

pánve. Hodnoty sledovaných ukazatelů jsou uvedeny v tabulkách č. 22, 23, 24, 25 a 

popsány také Gaussovým rozdělením a uvedeným rozptylem hodnot. Ze sledovaných 

hodnot rozdílu jednotlivých teplot PEC – PÁNEV (křivky ochlazování vzorku odebraného 

před odpichem z pece a po očkování z pánve) obrázek č. 49 str. 73 je u teplot TEmin a 
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TEmax významně nižší rozptyl hodnot, Gaussovo rozdělení má významně vyšší špičatost 

než u teplot TL, TEstart a TS. Vysoké rozptyly těchto teplot jsou dány pravděpodobně 

nestabilitou procesu očkování. Hodnoty rozptylu těchto teplot uvádí tabulka č. 26 na 

str. 73. U popisných parametrů křivky ochlazování P2, P3 (části křivky rozdělené první 

derivací, tato metodika je popsána na str. 37) a VPS (úhlu svírající první derivace v oblasti 

absolutního maxima při teplotě solidu) obrázek č. 50 str. 74 taktéž hodnoty vykazují 

vysoký rozptyl hodnot, a pro další využití hodnocení stavu taveniny dle termické analýzy 

je nelze použít. Vypočtený parametr metalurgické kvality PMK (byl v první části práce 

stanoven pro hodnocení tzv. metalurgické kvality) měl nízké hodnoty rozptylu, s vysokou 

významnosti Gaussova rozdělení jak je dokumentováno na obrázku č. 51 a tabulkou č. 28 

na str. 75. Vedle tohoto popisného hodnocení, je dán PMK do závislosti s teplotou počátku 

krystalizace eutektika TEstart. Mezi těmito hodnotami je nalezena významnost R2=0,53; 

0,47 (pro hodnoty Pec; Pánev) obrázek č. 52 str. 75, což koresponduje s výsledky z první 

části práce, kdy byla hodnotou PMK popisována metalurgická kvalita litiny. Je-li teplota 

TEstart vyšší, dochází k degradaci grafitických zárodků, a tím klesá hodnota PMK. 

Metalografické hodnocení mikrostruktury bylo doplněno o metalografickou analýzu 

plošného obsahu grafitu. Výsledky této analýzy byly hlavním hodnotícím kritériem. Graf na 

obrázku č. 53 popisuje rozdělení souboru hodnot množství plošného grafitu stanoveného 

obrazovou analýzou na vzorku s nízkým rozptylem tabulka č. 30 str. 77. Hodnoty 

plošného obsahu grafitu, které byly v rozmezí hodnot <0,42;7,66> (tabulka uvedená 

v příloze) byly podle histogramu rozdělené do 6 tříd, hranice tříd jsou tvořeny množstvím 

grafitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 v % obrázek č. 54 str. 78. Představitelé tříd byli stanoveni mediánem 

dané třídy tabulka č. 31 na str. 78. Tím bylo vytvořeno 6 etalonů pro vizuální hodnocení 

plošného množství grafitu na vzorku při 4 násobném zvětšení. To poslouží k rychlé 

kategorizaci množství grafitu. Etalony tříd jsou uvedeny na obrázcích 

č. 55, 56, 57, 58, 59, 60 str. 79, 80, 81. 

Mezi hodnotami množství grafitu odečtenými a vypočtenými parametry křivky 

ochlazování zejména parametrem „Alfa“ byla hledána souvislost. Úzké rozmezí hodnot 

plošného množství grafitu lze udržet při dodržení navržené metodiky a podmínek 

popsaných parametrem „Alfa“. Toto je dokumentováno na obrázku č 61 str. 82. 

Tento graf lze interpretovat následujícím způsobem. Bude-li parametr taveniny Alfa 

v rozmezí <-0,08;-0,06>, pak v hodnoceném vzorku bude s vysokou pravděpodobností 

množství grafitu (dle rozdělení) 3 a 4 %. Interval pro Alfa <-0,06;-0,04> předpovídá 

množství 2, 3 a 1%. Interval hodnot parametru Alfa <-0,04;-0,02> předpovídá grafit o 

množství 3 a 2 %. Pro verifikaci této metodiky (termické analýzy) bylo zjištěné množství 
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grafitu ve vzorcích sledováno dle ročních období 2007, 2008, 2009. Soubory jednotlivých 

období jsou vyhodnoceny Gaussovým rozdělením obrázek č. 62 str. 83. Z tohoto 

rozdělení je znatelné postupné zúžení pásma rozptylu plošného množství grafitu ve 

struktuře litiny jakosti ICDP. To je také dokumentováno histogramy pro jednotlivé roční 

období 2007, 2008, 2009 obrázky č. 63, 64 a 65 na str. 84, 85, rozptyly těchto souborů 

uvádí tabulka č. 32 str. 83, kdy pro hodnocené období 2007 je rozptyl naměřených hodnot 

množství grafitu ve struktuře 2,68 pro období 2008 je hodnota rozptyl sledovaného 

souboru 1,32 a pro období 2009 je hodnota rozptylu hodnot 0,41. Tímto je 

dokumentováno výsledné hodnocení metalurgické kvality před a po aplikaci navrženého 

systému pro hodnocení metalurgické kvality litiny.  

Hodnotícím kritériem mechanické odolnosti válců proti opotřebení a jejich užitných 

vlastností je tvrdost po hloubce pracovní vrstvy válce. Je uváděna v jednotkách „shore C“. 

V ideálním případě by nemělo docházet k poklesu tvrdosti. Avšak vlivem ochlazovacích 

účinků formy (kokily) a odstředivé síly (odstředivé lití) dochází k rozdílné tvrdosti po 

hloubce. Hodnoty tvrdosti jsou uvedeny v tabulce č. 33 str. 86. Tyto tvrdosti jsou dány do 

vzájemné souvislosti obrázek č. 66. str. 87. Nejvyšší hodnoty koeficientů spolehlivosti 

těchto proměnných R2 0,30 je pro tvrdost v hloubce 5 mm a R2 0,29 pro tvrdost v hloubce 

25 mm. Plošné množství grafitu je sledováno v hloubce 15 mm. Pro tuto hloubku je 

koeficient R2 0,17. Vyšší významnost R2 0,42 je zjištěná mezi množstvím grafitu a 

průměrné hodnoty tvrdosti vzorku získanou průměrnou hodnotou tvrdosti po hloubce 

obrázek č. 67 stra. 87. 

 

Termická analýza je vhodný prostředek k metalurgickému řízení výroby litin za 

podmínek vhodně zvolených hodnotících kritérii, jak je uvedeno v experimentální části. 

V prvním části práce je termická analýza využita pro hodnocení typu vsázky z pohledu 

metalurgické kvality. Pro hodnocení byl navržen parametr metalurgické kvality PMK 

získaný výpočtem z hodnot křivky první derivace křivky ochlazování. 

V druhé části práce byla termická analýza využita pro predikci množství grafitu 

v jakostní litině ICDP. Byla vytvořena metodika hodnocení stavu taveniny výpočtem 

parametru „Alfa“ z přesně stanovené části křivky ochlazování, pro zajištění shodných 

výchozích podmínek taveniny před odpichem. Vliv použití této metodiky využití termické 

analýzy je dokumentován sníženým rozptylem hodnot množství grafitu v mikrostruktuře za 

sledované období. Na základě této metodiky došlo k výraznému zvýšení kvality pracovní 

vrstvy odstředivě litého válce. 
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Použitím termické analýzy v kombinaci se vhodně zvolenými slévárenskými 

zkouškami a nastavením hodnotících parametrů lze predikovat mechanické, 

mikrostrukturní a slévárenské vlastnosti tedy metalurgickou kvalitu litin. 
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